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KNMVD IN 2005

Geachte lezer,

Herman Geertsen

(foto Y. Zellerer)

Een jaarverslag is bij uitstek een medium om te kijken naar wat een organisatie heeft gedaan.
Toch is het verleden in een aantal opzichten minder interessant dan de toekomst. Het verleden
is immers niet meer te veranderen. En “behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie voor de toekomst” geldt zowel in positieve als in negatieve zin. In dit jaarverslag laten we
nadrukkelijk zien dat we onze blik vooruit richten. De KNMvD werkt aan de toekomst van het
beroep van dierenarts, de beroepsgroep als geheel en de belangen van de individuele leden.
Ook de maatschappelijke context waarbinnen het veterinaire beroep zich ontwikkelt, komt
vanzelfsprekend aan de orde.
De discussie over het veterinaire kwaliteitsbeleid – al aanzwellend in 2004 – leidde in 2005
tot een nieuwe aanpak, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Er bleek een te gering draagvlak
voor een aantal veranderingen en het tempo waarmee zij gepaard gingen. Een klassiek verenigingsprobleem dat niet alleen vroeg om een inhoudelijke oplossing. De kwaliteitsdiscussie
bracht binnen de Maatschappij een breder, meer fundamenteel tekort aan het licht: dat van
de niet optimale relatie met veel van de leden. Daarom koos het bestuur ervoor op basis van
een brede ledenraadpleging niet alleen een nieuw kwaliteitsbeleid aan de leden voor te leggen,
maar verder te gaan. Ook de communicatie binnen de vereniging is op de schop gegaan, en de
dienstverlening aan de leden wordt kritisch herbezien.
Voor adequate in- en externe communicatie én betere dienstverlening staat de koersdialoog.
Met voorbereidingen in 2004 en de eerste resultaten in 2005 heeft het bestuur open communicatie met de leden gemaakt tot speerpunt van beleid. Om dat beleid gestalte te geven
zijn tal van maatregelen genomen. Zo gaat het bestuur structureel meer het land in en ook
medewerkers van het bureau en ledencontactpersonen zoeken de leden vaker op. Suggesties en
kritiek uit het veld worden waar mogelijk vertaald in een andere aanpak. Daarbij is de toekomst
ook letterlijk in beeld: met de veterinaire studentenvereniging DSK is in het verslagjaar een
overeenkomst gesloten. Deze houdt een intensieve samenwerking in, van gekoppeld lidmaatschap tot een column in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. En over de media gesproken: het
Tijdschrift wordt verder geprofessionaliseerd, een nieuwe website is operationeel en de nieuwse-mailservice vindt brede waardering. Dat geldt in het bijzonder in tijden van (dreigende) dierziektencrises; ook in 2005 helaas actueel. Ledengerichte communicatie én dienstverlening
worden verder zichtbaar zodra de digitale en telefonische helpdesk is ingericht.
In 2005 (en volgende jaren!) zijn het juist de jonge leden en de leden die uit het arbeidsproces
zijn gestapt voor wie nieuwe initiatieven zijn en worden genomen om hen het belang van de
beroepsvereniging duidelijk te maken. Nuchter beschouwd zijn het niet alleen kandidaat-leden,
jonge en oude leden, maar álle leden die zich de terechte vraag stellen “what’s in it for me”,
als het gaat om het lidmaatschap van hun beroepsvereniging. Daar zijn we ons van bewust,
zoals voorzitter Ton de Ruijter het op pagina 39 van dit verslag zegt, sprekend over de voor
vereniging en bestuurders louterende kwaliteitsdiscussie: “het brengt je weer (…) terug bij het
uitgangspunt ‘de vereniging is er voor de leden en niet andersom’.”
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VOORWOORD VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR

De focus blijft gericht op verder optimaliseren van belangenbehartiging, dienstverlening,
brancheontwikkeling en communicatie, maar finaal op de beroepsuitoefening van heden en
toekomst. Kortom: blijvende vooruitgang.
Herman Geertsen,
algemeen directeur KNMvD

Ton de Ruijter (KNMvD) en Jasper Simons (DSK) tekenen de samenwerkingsovereenkomst

”

(foto: KNMvD)

Wanneer het in dit verslag over dierenartsen gaat, worden zowel mannen als vrouwen bedoeld. Omwille van
de leesbaarheid is ervoor gekozen enkel ‘hij’ en niet ‘hij/zij’ te gebruiken in de tekst.
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De KNMvD verenigt
groot en klein
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BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT

Een verkiezingsjaar
DE KNMVD
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is opgericht op 27 augustus 1862 onder
de naam Maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde in Nederland. Later is deze naam gewijzigd
in Maatschappij voor Diergeneeskunde. Op 12 september 1962 ontving de Maatschappij het predikaat
Koninklijke en op 18 april 1963 werd Koninklijke goedkeuring ontvangen voor de naamswijziging in
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, afgekort: KNMvD.

VERTEGENWOORDIGING
De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. Ook dierenartsen die in Nederland zijn
afgestudeerd, maar in het buitenland wonen, blijven vaak lid van de vereniging. 80% van de dierenartsen
in Nederland is lid van de Maatschappij.
Bij elkaar bestaat de beroepsgroep uit zo’n 6000 dierenartsen, van wie 4500 het beroep actief uitoefenen.
Ieder van hen kan zijn eigen belangen behartigen, maar door de krachten te bundelen in een beroepsvereniging kunnen de dierenartsen meer bereiken. De invloed van een individu op beleidsniveau is gering.
De KNMvD is wél gesprekspartner van overheden, het bedrijfsleven en andere organisaties in binnen- en
buitenland.
Bestuurders en medewerkers voeren intensief overleg met diverse partijen en de KNMvD is vertegenwoordigd in tal van adviesorganen. Zo is de KNMvD verantwoordelijk voor de belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de beroepsgroep, ook in Europa. De belangen van de dierenartsen en de bevordering van
de diergeneeskunde staan daarin steeds centraal. Daarnaast geldt de dierenarts als ambassadeur van het
dier en ziet hij toe op dierwelzijn en diergezondheid. Ook dit komt terug in de activiteiten en standpunten
van de KNMvD.
Binnen de KNMvD zijn veel leden bestuurlijk actief. Naast het centrale bestuur en de raad van toezicht
kent de KNMvD groeps- en regiobesturen, commissies en werkgroepen in het veld. De bestuurders zijn
een afspiegeling van de achterban die bestaat uit verschillende geledingen: practici, dierenartsen in het
bedrijfsleven, in overheidsdienst, werkzaam in het onderwijs of onderzoek.

BESTUURLIJKE STRUCTUUR VAN DE VERENIGING
ALGEMENE VERGADERING

4 REGIO'S

NOORD

KANDIDAATSSTELLING
LEDEN RVT

ERERAAD

RAAD VAN TOEZICHT

BESTUUR

OOST

KANDIDAATSSTELLING
BESTUURSLEDEN

10 GROEPEN IN
3 CLUSTERS
Zie ook pagina 10

WEST
ZUID

BUREAU

7
Jaarverslag 2005

“

KNMvD-jaarverslag 2005

HET VERKIEZINGSJAAR
In 2005 werden het KNMvD-bestuur en de raad van toezicht opnieuw samengesteld. Om te komen tot een
bestuur dat representatief is voor de achterban, gebeurt de zetelverdeling op basis van de clusterkeuze van
de leden. Elk lid kan aangeven of zijn stem tot cluster 1 (koppelgehouden dieren), cluster 2 (individueel
gehouden dieren) of cluster 3 (volksgezondheid en bedrijfsleven) gerekend moet worden. In elk cluster
is een aantal groepen van de KNMvD bijeengebracht. Zij dragen de kandidaten voor de bestuursfuncties
aan. Elk cluster krijgt minimaal een zetel. De overige drie zetels worden verdeeld op basis van de clusterkeuzes.
Leden kunnen via de website van de KNMvD
(www.knmvd.nl) in een bondige nieuwsbrief
informatie over de verkiezingsprocedure vinden of het volledige verkiezingsreglement
inzien.

(foto Ad Wijne)

De zetelverdeling voor de raad van toezicht
wordt bepaald op basis van de woonplaats
van ieder lid in de vier regio’s binnen de
KNMvD (Noord, Oost, West, Zuid), waarbij
buitenlandse leden hun voorkeur voor een
regio kunnen aangeven.

In het huisorgaan van de KNMvD, het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD), stelden de tweeëndertig
kandidaten die werden voorgedragen voor het bestuur en de raad van toezicht zich in juni 2005 voor het
eerst voor. In september werden de verkiezingen gehouden en in oktober werden het nieuwe bestuur en de
raad van toezicht benoemd.
Al met al werd er veel werk verzet om de leden te enthousiasmeren voor de verkiezingen, hen te voorzien
van de juiste stukken en alles tijdig en correct te verwerken.

RESPONS
In 2005 werden voor de tweede maal verkiezingen gehouden volgens de nieuwe structuur. Ten opzichte
van de vorige verkiezingen steeg de respons aanzienlijk van 33% in 2002 naar 46% in 2005.
In totaal waren nu 4223 stembiljetten in omloop gebracht; hiervan zijn er 1927 stembiljetten retour
gekomen.
Vergeleken met 2002 is de verdeling van zetels voor het bestuur gelijk gebleven: cluster 1 twee zetels,
cluster 2 drie zetels en cluster 3 één zetel. Ook de samenstelling van de raad van toezicht wijzigde niet:
Noord twee zetels, Oost vier zetels, Zuid drie zetels en West vier zetels.

Na de algemene vergadering volgde het themaprogramma van het jaarcongres: ‘Dromen over de
toekomst’. Geen bijscholing, geen vakinhoudelijke lezingen maar een middag voor de dierenartsen
om stil te staan bij hun wensen en verlangens.
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De uitslag van de verkiezingen werd op de algemene vergadering bekendgemaakt en rondgestuurd via een
nieuws-e-mail en op de website gepubliceerd. Op 7 oktober 2005 was de KNMvD bestuurlijk weer op volle
sterkte om zich te richten op de toekomst.

RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur van de KNMvD en het functioneren van de vereniging als geheel. Door vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen, houden de leden van
de raad feeling met wat leeft onder de achterban. De raad ontvangt van het bestuur de notulen van al zijn
vergaderingen met alle relevante stukken. Daarnaast nodigt de raad het bestuur minimaal viermaal per jaar
uit om te spreken over ontwikkelingen voor de beroepsgroep.
De raad bestuurt nadrukkelijk niet mee, maar ziet erop toe dat het bestuur van de vereniging weet wat er
leeft onder de leden en daar adequaat op reageert. Onderwerpen die daarbij spelen:
> het functioneren van het bestuur;
> het bewust zijn van het imago van de beroepsgroep en verwachtingen van stakeholders;
> een visie op de toekomst en het ontwikkelen van beleid daarvoor;
> zorgvuldigheid bij het beheer en gebruik van de middelen van de vereniging.
Op de algemene vergadering van 7 oktober 2005 gaf de voorzitter van de raad van toezicht, Bert Mostert,
het bestuur van de KNMvD een mooi compliment. Hij stelde dat in de ogen van de raad het bestuur er
het afgelopen jaar alles aan had gedaan om dat te doen wat de leden en daarmee de raad van het bestuur
mogen verwachten.

OOK OP 7 OKTOBER 2005:
Het ‘geschenk ter onderscheiding’ van de KNMvD
is in 2005 uitgereikt als prijs ter aanmoediging
en van toekomstverwachting aan Hetty van Beers
die, nog halverwege haar veterinaire carrière, al
veel voor de KNMvD heeft betekend.
De jaarprijs voor het beste wetenschappelijke
artikel in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde
2004 werd in 2005 uitgereikt aan: Engeline van
Duijkeren, Peter van Laar en Dirk Houwers.
(foto Ad Wijne)

De onderscheiding ‘Lid van verdienste’ is in
2005 uitgereikt aan Aleid Lubberink voor het
bedrijven van diergeneeskundige zorg in haar
volle omvang.

”

(foto Ad Wijne)
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Groepen – Gedeelde interesses
De KNMvD telt tien groepen die kortweg gesteld op basis van vakinhoudelijke richting zijn georganiseerd.
KNMvD-leden kunnen zich op basis van hun interesse aanmelden bij een groep.

DE GROEPEN ZIJN GEORDEND IN ZOGENAAMDE CLUSTERS
CLUSTER 1 (KOPPELGEHOUDEN DIEREN):
Groep Practici Grote Huisdieren (GPGH), Groep Geneeskunde van het Rund (GGR), Groep
Varkensgezondheidszorg (GVG) en Groep Pluimveewetenschappen (GPw).

CLUSTER 2 (INDIVIDUEEL GEHOUDEN DIEREN):
Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG) en Groep Geneeskunde van het Paard (GGP).

CLUSTER 3 (VOLKSGEZONDHEID EN BEDRIJFSLEVEN):
De Groep Gezondheids- en Kwaliteitszorg (GKZ) en Dierenartsen in Bedrijfsleven (DIB).

DAARNAAST ZIJN ER TWEE GROEPEN BUITEN DE CLUSTERS
Groep Homoeopatisch-werkende
Dieren art sen (GHwD)

Groep Veterinair Specialisten (GVS)

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
In het verleden begonnen de groepen met het primaire doel vakinhoudelijke kennis te verspreiden en het
intercollegiaal contact te bevorderen. Vakinhoudelijke bijeenkomsten worden nog steeds georganiseerd.
De GGR organiseerde bijvoorbeeld in 2005 zes wetenschappelijke vergaderingen met de volgende onderwerpen: wetenschap (promotie-onderzoeken); Europese Buiatrics; certificeringsprogramma’s GD en de
monitoring daarvan; endo- en ecto-parasieten; voeding en klauwgezondheid; hoge melkproducties en
vruchtbaarheid.
De GGG gooit ieder jaar hoge ogen met het internationaal gerenommeerde Voorjaarsdagen Congres waar
naast de actuele inzichten op het gebied van de gezelschapsdiergeneeskunde, sinds 2004 ook ruimte is
voor een programma voor de paardenpracticus.
Samen met de GGG, GGP, Week van het Huisdier en NDG was de KNMvD in 2005 voor het eerst te vinden in het Vet-café de Molen op de Voorjaarsdagen. Een ontmoetingsplek voor leden en bestuurders die
past in het kader van de communicatie met de leden en het verkleinen van de afstand tussen bestuurders
en achterban.
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Tegenwoordig zijn de groepsbesturen en hun commissies ook actief op een veel breder gebied: onderwerpen als de positie van de dierenarts; praktijkvoering; onderwijs en relatie met het publiek staan op
de agenda. Een voorbeeld hiervan is de vertegenwoordiging van groepen in de SEC (sociaal-economische
commissie) of het project NCVEI (van National Commission on Veterinary Economic Issues) dat na een
succesvolle introductie in 2004 via de GGG nu ook voor landbouwhuisdierenpraktijken een module heeft
ontwikkeld.
Leden met toegang tot www.knmvd.nl kunnen ook inloggen op www.ncvei.nl. Zo krijgen praktijken de
mogelijkheid om via internet inzicht te verkrijgen in de bedrijfseconomische positie van hun praktijk. Door
het invoeren van een aantal (praktijk)gegevens, is het mogelijk de eigen positie te spiegelen aan die van
andere praktijken.
Ook is het mogelijk berekeningen te laten uitvoeren over bijvoorbeeld de consequenties die het aannemen
van extra personeel, of het investeren in nieuwe apparatuur met zich mee zouden brengen. De site biedt
een complete managementtool met veel voordelen voor dierenartsen met een eigen onderneming. Ook voor
dierenartsen in loondienst is de site aan te raden, omdat er aparte modules voor personeel op staan en de
site hen inzicht verschaft in de bedrijfseconomie van een dierenartsenpraktijk.

WISSELWERKING
Sinds de wijziging van de structuur van de KNMvD die in 2002 werd doorgevoerd, bestaat het KNMvDbestuur uit vertegenwoordigers van de geclusterde groepen. Een wisselwerking tussen de activiteiten van
de groepen en de inspanningen van de vereniging wordt daardoor gewaarborgd. Daarnaast overlegt het
bestuur minimaal eenmaal per jaar met de afzonderlijke groepsbesturen. In 2005 waren er daarnaast extra
vergaderingen met als onderwerp het kwaliteitsbeleid.
De KNMvD ondersteunt de groepen op allerlei vlakken. Naast het beschikbaar stellen van vergaderruimte
in het kantoor in Houten is er secretariële ondersteuning en werken twee senior beleidsmedewerkers veterinaire zaken specifiek voor diverse groepen. Hun taak is onder meer de groepsbesturen en het KNMvDbestuur te helpen met beleidsondersteuning en -uitvoering naast belangenbehartiging en ledenservice.
Ook deze samenwerking draagt ertoe bij dat groepsactiviteiten en verenigingszaken op elkaar worden afgestemd.
De groepen kunnen op hun beurt ook de KNMvD bijstaan wanneer zij voor de leden van een groep initiatieven ontplooit. Daarnaast doet de KNMvD een beroep op de groepen wanneer expertise op een bepaald
veterinair terrein verlangd wordt: bijvoorbeeld bij het te woord staan van de media of wanneer de KNMvD
in een overleg wordt vertegenwoordigd.

CONTACT MET DE LEDEN
Veel van de contacten met de achterban van de groepen worden door de KNMvD gefaciliteerd. Het
verzenden van postale stukken behoort met de komst van de nieuws-e-mailservice al enkele jaren vrijwel
tot het verleden. Maar juist via nieuws-e-mails en de groepensites kunnen leden van de groepen snel
geïnformeerd worden. De bureauredacteuren van de KNMvD verstuurden in 2005 vijfenveertig nieuwse-mails voor de groepen. Daarnaast maken de groepen gebruik van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde
als medium om hun achterban te informeren.
Na de lancering van de nieuwe KNMvD-website in oktober 2005 wordt er voor verschillende groepen
gewerkt aan een nieuwe subsite. Er is bewust voor gekozen de relatie tussen groepen en vereniging hierbij
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nadrukkelijker in beeld te brengen, zodat ook de dierenartsen oog hebben voor de nauwe band die tussen
beide bestaat.
De GGG heeft ook een ander instrument om het contact met de achterban te verstevigen: een klankbordgroep. Deze wordt actief geraadpleegd over beleidszaken. De groep bestaat uit een a-select gekozen groep
van dertig GGG-leden. Via de e-mail worden aan hen vragen voorgelegd. Wanneer iemand tweemaal verzuimt te reageren, vervalt zijn plaats in de klankbordgroep en wordt een nieuw lid aangeschreven. In 2005
is de klankbordgroep tweemaal geraadpleegd.
De groepen in cluster 1 (koppelgehouden dieren) presenteerden een gezamenlijk programma in 2005 voor
de verkiezingen; zij willen de krachten bundelen en intensiever en efficiënter gaan samenwerken. Veel
van de onderwerpen die spelen binnen het cluster, zijn namelijk diersoortoverschrijdend: herinrichting
distributie- en kanalisatiesysteem diergeneesmiddelen; vaccinatie bij lijst A-dierziekten; kwaliteitszorg;
ontwikkelingen binnen de beroepsgroep en de bijbehorende vragen. Trends binnen de agrarische sector
doen zich ook voor diverse diersoorten gelijktijdig voor: minder, maar grotere bedrijven; toenemende professionalisering van de dierhouder; concurrentie van andere partijen die als adviseur en discussiepartner
op het boerenbedrijf komen. Dit maakt het logischer de handen ineen te slaan om de belangen van de
dierenartsen te behartigen.

VERTEGENWOORDIGING
Dankzij de groepen is er sprake van een vereniging die met aandacht voor de verschillende soorten dierenartsen binnen haar achterban een overkoepelend beleid kan uitzetten en in allerlei overlegorganen met
kennis van zaken de belangen van veterinairen kan behartigen.
De dierenartsen weten zich vertegenwoordigd in tal van overleg-, advies- en beleidsorganen. Op internationaal niveau (FVE, OIE, WVA) en nationaal. Gesprekspartners zijn bijvoorbeeld het ministerie van LNV,
VWA, AID, Faculteit der Diergeneeskunde, LTO, NVV, NZO, PPE, PVE, FIDIN, FAGROVET, Raad voor
Dieraangelegenheden, Klankbordgroep Kanalisatie Diergeneesmiddelen en vele anderen. Met een actieve
en vooral ook constructieve opstelling dragen de vertegenwoordigers bij aan een goede toekomst voor de
dierenarts en de diereigenaar/dierhouder.
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E XTRA P ERS P ECTIEF

Interview met Hetty van Beers

Hetty van Beers

(foto GD)

Voor dit jaarverslag hebben we Hetty van Beers, oud-voorzitter van de GVG en lid van de GKZ en GVS, gevraagd
naar haar visie op de rol van de groepen van de KNMvD voor een extra perspectief.

VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN BIJ ELKAAR
Hetty ziet zichzelf als een gedreven, consciëntieus vakmens en bovenal als varkensdierenarts. Zij is nu ook
dierenarts in het bedrijfsleven (bij GD), specialist en dierenarts in loondienst, maar die etiketten kleven
minder goed, waarvan de laatste nog wel het minst. Haar hart ligt bij de varkenssector, dus een actief
lidmaatschap van de GVG was zonneklaar. De motivatie om lid te worden van GKZ is geworteld in de wens
de varkenssector, het primaire proces waar de varkensdierenarts bij de varkenshouder komt, te koppelen
aan de rest van het ketenproces.
Hetty zegt daarover: “als je als dierenarts actief bent in een bepaalde sector, is een van de belangrijkste
dingen dat je je aansluit bij de mensen die daarin ook actief zijn”. Het samenbrengen van mensen met
verschillende achtergronden ziet Hetty als een belangrijke functie van de groep.
“Door het bestuurswerk kom je als wetenschapper veel dichter bij de beroepsgroep te staan en word je
gemakkelijker in allerlei processen opgenomen. Dit werkt twee kanten op: de wetenschapper houdt voeling met de praktijk en de practicus krijgt inhoudelijk advies. Daarnaast bekijken beiden problemen op
een andere manier: de practicus zoekt naar oplossingen, de wetenschapper wil advies geven, maar neemt
ook wat meer afstand omdat hij wil begrijpen hoe iets werkt. Dat zorgt dat je soms iets makkelijker dingen
hardop kunt zeggen dan iemand die er middenin zit. Ook mensen vanuit de industrie, FD en GD voegen
hun eigen meerwaarde toe aan het bestuurlijk functioneren en de inhoudelijkheid door hun eigen invalshoeken.”

VOOR VARKEN MOET JE JE WAT HARDER INSPANNEN
Wat betreft de bundeling van krachten in cluster 1 geeft Hetty aan dat de GVG het heel belangrijk vindt
om het KNMvD-bestuur zelf te adviseren over beleidszaken die direct het werk van de varkensdierenarts
aangaan. Dit speelt bijvoorbeeld bij vaccineren tegen Aujeszky, DV2000 en varkenspest. Haar ervaring is
dat er binnen de diersoorten een soort ordening bestaat, waarbij rund op één, varken op twee en pluimvee op drie staat. “Die orde speelt niet alleen binnen de diersoorten, maar ook bij de mensen die zich
bezighouden met de dieren: houders en dierenartsen. Iedereen heeft wel een beetje affiniteit met koeien,
maar om voor varken iets gedaan te krijgen, moet je je net iets harder inspannen. Dat merk je binnen
alle gremia, ook op werkplekken”, aldus Hetty. Reden voor de GVG om positief kritisch te zijn bij samenwerking met de andere groepen in cluster 1.

BESTUURLIJKE VERNIEUWING
GKZ en DIB hebben ook een band met de varkenssector: binnen beide groepen zitten leden werkzaam
in de varkenssector. Hetty spreekt in relatie hiermee van twee groepen die eigenlijk in een andere matrix
thuishoren, want de leden binnen deze groepen zullen toch ook altijd of bij cluster 1 of bij cluster
2 passen.
Zij vraagt zich af of het effectief is de groepen met de kanteling zo apart te positioneren, want haar
ervaring is dat de samenwerking tussen de groepen hierdoor wat minder logisch werd. Cluster 1 moest
opkomen voor zijn sector en cluster 3 kwam op voor haar belangen … dit maakte dat de werkzaamheden
minder direct in elkaars verlengde lagen dan voorheen. Hetty zegt hierover: “op zich denk ik wel dat het
proces van de kanteling en het feit dat het bestuur is vastgesteld met een herkenbaar profiel, een stap
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voorwaarts is. Maar er moet nog goed uitgekristalliseerd worden hoe de groepen zich tot het bestuur
verhouden en hoe taken en verantwoordelijkheden liggen. Dat proces loopt nu.”
Ook voor de GVS – zelf buiten de clusters – geldt dat de leden passen bij een van de groepen in de clusters: dierenartsen zijn immers specialist in bedrijfsgehouden dieren of een bepaalde tak van de gezelschapsdiergeneeskunde. Hetty denkt dat het daardoor niet heel erg bezwaarlijk is dat deze groep niet
direct terugkomt in de bestuurlijke KNMvD-structuur.
“De GVS heeft een duidelijke taak: het uitdragen van de meerwaarde van de specialist, het positioneren
van haar leden en hen helpen met de organisatorische zaken waar een specialist mee te maken krijgt. Er
spelen minder beleidsmatige issues binnen de groep. En het KNMvD-bestuur overlegt in ieder geval eenmaal per jaar met elke groep, dus ik verwacht dat de thema’s dan eventueel ook wel doorkomen.”

WERKEN AAN EEN GOEDE TOEKOMST
Op de vraag hoe de groepen werken aan een goede toekomst voor de dierenarts, de diergeneeskunde en
het dier, geeft Hetty aan dat het GVG-bestuur zich meer dan voorheen expliciet afvraagt “welke rol spelen
wij in de toekomst?”. In haar optiek heeft de GVG zich de afgelopen jaren ontwikkeld van belangenbehartiging richting visieontwikkeling, waarbij toekomstverwachtingen en hoe daarmee om te gaan, spelen.
“Een positieve ontwikkeling waar Rudolf Raymakers (oud-voorzitter GVG) de credits voor verdient, is ook
dat de dierenartsen weer op de kaart zijn gezet”, zegt Hetty. “In 1997, met de laatste varkenspestcrisis,
werden dierenartsen toch gezien als een loodgietersbedrijf dat klusjes kwam klaren, in plaats van een
groep met een eigen mening en een eigen visie. Ik denk dat we goed op weg zijn dat te veranderen.”
Als een project waar de dierenartsen constructief en enthousiast het voortouw hebben genomen, noemt
Hetty DV2000. “De partners gingen om de tafel zitten en maakten goede afspraken over de samenwerking
tussen varkenshouders en dierenartsen; alles in functie van een zo goed mogelijk product uit oogpunt
van dierwelzijn, voedselveiligheid et cetera. De teleurstelling was groot toen in de eindfase bleek dat die
afspraken juridisch bij LNV niet haalbaar bleken … Uiteindelijk is toch nog een deel overeind gebleven,
mede dankzij de inspanningen van Jos Verheijden.” Hetty kijkt hierop terug als een periode van kinderziekten; een leerproces waardoor de GVG een stuk volwassener is geworden. Ook van de problematiek rond
het kwaliteitsbeleid heeft de groep veel geleerd, meent zij.
“De dierenarts moet zich hard maken voor zijn deel van het probleem: de veterinaire kant. Hij moet duidelijk maken welke koers hij adviseert en daarna komt het erop aan de partners goed te kennen en juist
in te schatten, zodat haalbare afspraken gemaakt kunnen worden.” Bij de GVG is het bestuur goed in
staat elkaars sterke en zwakke punten te benoemen, zodat zij haar meest effectieve spelers kan afvaardigen, meent Hetty. “Ik heb daar een heel goed gevoel over”, zegt zij. Zij ziet de toekomst wat dat betreft
positief in.

Regio’s – Een brede blik
Met de bestuurlijke vernieuwing die in 2002 haar beslag kreeg, ontstonden vier regio’s naast de vakinhoudelijk georiënteerde groepen. In de regiovergaderingen komen zaken aan de orde die iedere dierenarts
aangaan, of hij nu paardendierenarts is of rundveepracticus.

DWARSVERBANDEN
De regio’s organiseren interdisciplinaire, regionale en interregionale contacten en zorgen voor contacten
tussen de regio en het bestuur van de Maatschappij en de raad van toezicht. De regiobijeenkomsten zijn
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disciplineoverschrijdend van onderwerp. Voorbeelden van dergelijke thema’s zijn het veterinair onderwijs
aan de Faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht; veranderingen in de pensioenregeling voor dierenartsen;
ontwikkelingen op het gebied van werkgevers- en werknemersoverleg en het kwaliteitsbeleid van de
KNMvD. Ook zijn de regio’s betrokken bij de regionale werkvergaderingen die in samenwerking met GD
worden georganiseerd.
Regio Noord slaagde erin voor haar leden een excursie te organiseren naar het petfoodbedrijf IAMS. De
excursie was voor collega’s vanuit heel verschillende disciplines interessant: vanuit de optiek van de gezelschapsdierenpraktijk als betrokkene bij het product; vanuit de landbouwhuisdierenpraktijk als betrokkene
bij de levering van grondstoffen; vanuit de positie van dierenartsen in overheidsdienst in verband met
voedselveiligheid en het toezicht daarop, en vanuit het oogpunt van algemene veterinaire interesse.

CONTACT MET DE LEDEN
Ook de regio’s worden ondersteund door het bureau van de KNMvD en kunnen gebruikmaken van de
nieuws-e-mailservice en andere media van de vereniging. Voor de regio’s is ook ruimte op de KNMvDwebsite voor een eigen webpagina.
KNMvD-bestuurders trekken regelmatig het land in om juist op regiovergaderingen beleidsvoornemens toe
te lichten. Zeker met het onderwerp kwaliteitsbeleid zocht het bestuur nadrukkelijk het contact met de
leden op de regiovergaderingen. In het kader van het speerpunt ‘communicatie met de leden verbeteren’
zijn in april zes extra regiobijeenkomsten over het nieuwe voorgenomen kwaliteitsbeleid georganiseerd.
Voor extra ondersteuning op dit punt werd voor een half jaar een werkstudent aangetrokken.
Voorafgaand aan de jaarlijkse algemene vergadering in oktober wordt in elk van de regio’s een bijeenkomst
georganiseerd om de agenda van de AV toe te lichten, te discussiëren en te stemmen.

TOEKOMSTGERICHT
In 2005 kwamen de regiobesturen gezamenlijk driemaal bijeen in april, september en december. Eenmaal
overlegden zij met het KNMvD-bestuur. Onderwerpen van gesprek waren de communicatie binnen de
KNMvD, de rol van de regio’s, de taken en het regioreglement. Ook werden er ervaringen uitgewisseld. De
regio’s werken bewust aan een zinvolle plaats binnen de KNMvD-structuur.

”
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Interview met Henry Dijkman
Vanaf mei 2005 is Henry Dijkman als senior medewerker communicatie toegevoegd aan het KNMvD-bureau om
te helpen twee speerpunten van de KNMvD handen en voeten te geven. De verbetering van de communicatie met
de leden en de optimalisering van de ledenservice houden Henry dagelijks bezig. In dit jaarverslag gaan we
graag in op wat Henry de KNMvD biedt en wat zijn rol is binnen het bureau.

LEDEN BEREIKEN
Voor een periode van drie jaar is Henry aangesteld. Zijn opdracht luidt: ‘nieuwe initiatieven ontwikkelen op
het gebied van in- en externe communicatie’. Zijn dagelijkse werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op
het contact met de leden, die hij als interne doelgroep ziet.
Terugkijkend op de afgelopen periode stelt Henry meteen dat hij de afstand tussen het bureau en de
leden frappant vindt. “Er is een actieve groep leden bezig met het beleid, op verschillende niveaus binnen
de vereniging: in het bestuur, groepen, regio’s. Dat zijn de leden die je vaak tegenkomt in vergaderingen.
Toch kun je constateren dat het een relatief kleine groep is die zich actief inzet voor de vereniging. Er is
een veel grotere groep leden voor wie ‘Houten’ ver weg is. Voor hen bestaat de KNMvD uit het tijdschrift
en de nieuws-e-mail. Wij moeten beter ons best doen om hen te betrekken bij wat we doen.”
“Veel grotere praktijken hebben het zo geregeld dat bestuurswerk organisatorisch ingepast kan worden. Zij
vinden het belangrijk om dicht bij het vuur te zitten en kunnen mensen vrijmaken voor bestuurlijke taken.
Anderen zijn moeilijker te vinden voor verenigingszaken. Het gevolg is dat de KNMvD voor hen een afstandelijker iets is.”

IN HET VELD
Vóór Henry’s komst was er al gesproken over
zogenaamde ambassadeurs die voor de KNMvD
het veld in zouden gaan. Henry is met dit idee
aan de slag gegaan en sinds de zomer van 2005
bezoekt hij met twee vrijwilligers leden, maar
ook niet-leden. Deze twee ledencontactpersonen, Ton Ultee en Frans Sluyters zijn beiden
vanuit hun arbeidzame verleden goed bekend
met de veterinaire wereld en stellen zich, nu zij
met pensioen zijn, beschikbaar om één à twee
dagen per week voor de vereniging op pad te
gaan. Zij zijn de extra antenne om signalen op
te vangen.
Henry zegt hierover dat de gesprekken in het
Ton Ultee, Frans Sluyters en Henry Dijkman (foto: KNMvD)
veld enorm leerzaam zijn. “Het persoonlijk langsgaan bij dierenartsen is bij uitstek een middel om te laten zien dat de afstand tussen hen en de vereniging
niet groot hoeft te zijn.” Op de vraag of het beter zou zijn meerdere dierenartsen tegelijk te spreken door
middel van groepsgesprekken geeft Henry aan dat dit ook gebeurt, bijvoorbeeld in maatschapsbesprekingen. Toch is juist de persoonlijke aard van het gesprek een belangrijk aspect dat zeer gewaardeerd wordt.
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“De interactie is anders als je het met een groep doet. Iedereen bereiken via individuele gesprekken is wel
arbeidsintensief, maar je bereikt het meest als je het gesprek persoonlijk houdt”, zegt hij hierover.

DOEL VAN DE VERENIGING
Henry is ervaren op het gebied van communicatie vanuit zijn verleden als stafmedewerker verenigingszaken bij een coöperatie. Hoe werkt dit door in zijn huidige werk? Henry stelt dat hij wel parallellen ziet
tussen de KNMvD en een coöperatie, maar ook duidelijke verschillen. “Het kenmerk van de meeste coöperaties is dat zij in het zakelijke verkeer met de leden financieel voordeel opleveren. Een coöperatie heeft
meer ruimte om te ondernemen. De nadruk bij een beroepsvereniging ligt op belangenbehartiging, de
lobby, de noodzaak samen sterk te staan”, aldus Henry.
In zijn beleving moet de beroepsvereniging signaleren, initiëren en adviseren. “De kosten van de vereniging worden gedekt uit de contributie van de leden, een kleine beroepsgroep, en dat maakt dat de ruimte
om zelf activiteiten te ontplooien beperkt is”, zo licht hij toe. “Bovendien moeten wij er rekening mee
houden dat niet alle leden evenveel profiteren van bepaalde activiteiten. Zo bieden wij practici een aantal
diensten, waar niet-practici weinig belang bij hebben. Daarom betalen niet-practici een lager bedrag aan
contributie door een gedifferentieerd contributiesysteem. Maar het probleem blijft dat we niet alle leden
evenveel concrete diensten kunnen bieden.”

SERVICE IN BEELD
Het is voor de dierenartsen lastig in te schatten hoe belangrijk de KNMvD nog voor hen is, als ook anderen
hen antwoord kunnen geven op vragen. De vereniging benut steeds meer de mogelijkheden van internet
en met de introductie van de helpdesk zal het zichtbaarder worden met welke vragen men bij de KNMvD
terecht kan. De drempel om de KNMvD te benaderen wordt daarnaast verlaagd. Henry licht dit toe: “wij
zijn inmiddels begonnen met een elektronische helpdesk op de website en via e-mail. Via ‘veelgestelde
vragen’ op de website kunnen de leden zelf antwoorden zoeken op bepaalde vragen, maar uiteraard kunnen zij ook nieuwe vragen stellen. Het bureau was altijd al een vraagbaak voor de dierenartsen. Nu zien zij
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ook de vragen waar zij niet zelf opgekomen zijn, waarop wij antwoord hebben. In het najaar 2006 gaan we
van start met de telefonische helpdesk, waarmee we een efficiency-slag maken.
Helpdeskmedewerkers zijn op de hoogte van actuele vragen die bij de dierenartsen leven. Zij kunnen snel
antwoord geven over verschillende onderwerpen in plaats van dat iemand van de ene naar de andere medewerker moet worden doorverbonden. Ook ontstaat dan beter inzicht in wat er onder de dierenartsen leeft.”
Een ander project waar Henry bij betrokken is, is de klachtenprocedure. Het bureau heeft de bestaande
klachtenprocedure geactualiseerd en biedt iedereen de mogelijkheid om op- of aanmerkingen met betrekking tot het bureau gemakkelijk kenbaar te maken. De procedure biedt de garantie dat hier serieus mee
wordt omgegaan. “Een klacht levert ons informatie over hoe het beter kan”, zegt Henry. “Het bureau kan
met deze ‘gratis adviezen’ zijn voordeel doen.”

E-MAILBERICHTEN
Met de komst van e-mail en internet is het contact tussen KNMvD en de dierenarts gemakkelijker
geworden. Er worden veel nieuws-e-mails verzonden en Henry merkt dat dit zeer gewaardeerd wordt in het
veld. “Mensen kunnen snel en gericht geïnformeerd worden. Dat stellen ze erg op prijs”, zegt hij. “Het
is jammer dat niet alle e-mailadressen van de leden bij ons bekend zijn. Waarschijnlijk denken zij dat ze
anders overspoeld worden met ‘spam’. Ik vind het dan ook erg belangrijk dat leden straks zelf kunnen aangeven via de website welke informatie zij wel en niet willen ontvangen.”
Een van de zaken die per nieuws-e-mail worden verzonden is het bulletin bestuur en bureau (BBB).
Ook hierover hoort Henry complimenten. Het is een goed medium om mensen te informeren over wat
er bestuurlijk speelt binnen de KNMvD. Het feit dat de e-mailadressen van betrokken bestuursleden en
bureaumedewerkers erin worden vermeld, verlaagt ook de drempel om te reageren. Soms is die drempel wellicht zelfs te laag: Henry heeft ook ervaren dat via het toetsenbord niet altijd even genuanceerd
gereageerd wordt.

ANDERE VERBETERPUNTEN
Het is duidelijk dat Henry uit hoofde van zijn functie veel contact heeft met dierenartsen: telefonisch, per
e-mail en persoonlijk in het veld. De gesprekken geven veel informatie over hoe de KNMvD overkomt op de
leden en niet-leden. Wat is naast ‘afstand’ nog een punt dat verbetering behoeft?
“Een punt van aandacht is de samenhang tussen de groepen en de KNMvD. Sommige leden voelen zich
meer betrokken bij de groep dan bij de KNMvD en vragen zich zelfs wel eens af waarom ze lid moeten zijn
van de KNMvD. Wij moeten hen laten zien dat de KNMvD en de groepen een eenheid vormen. Daarbij is
het zaak om taken en verantwoordelijkheden helder te onderscheiden en de activiteiten goed op elkaar
af te stemmen. Dit heeft alles te maken met de structuur van de vereniging. Het bestuur is hier al mee
bezig.”
Vanuit de KNMvD zelf wordt een slag gemaakt om de gedrukte media en de website beter op elkaar af te
stemmen. Met name het Tijdschrift voor Diergeneeskunde moet nog meer hét tijdschrift voor veterinair
Nederland worden. De nieuwe eindredacteur Miel Bingen die in november 2005 werd aangesteld, heeft
hierin een belangrijke taak.

SPECIALE DOELGROEPEN
Op de vraag of Henry binnen zijn werk speciale aandacht schenkt aan bepaalde selecties binnen de
beroepsgroep antwoordt hij: “jong en oud. Het is jammer wanneer de oudere leden het lidmaatschap
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Naast de eindredactie op het KNMvDbureau, is er de wetenschappelijke redactie
(voorheen hoofdredactie). Deze is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke
en algemeen veterinaire inhoud van het
tijdschrift. Het bestuur van de KNMvD blijft
eindverantwoordelijk.
De vernieuwde website werd in oktober 2005
gelanceerd. Interactie met de leden speelt
een belangrijke rol.
In 2005 zijn onderhandelingen met drukkers/grafische vormgevers en een nieuwe
acquisiteur afgerond, zodat per 1 januari
op volle kracht gewerkt kon worden aan de
KNMvD-media.

opzeggen als zij hun actieve beroepsuitoefening stoppen”, geeft Henry aan, “dierenarts blijf je toch je
hele leven.” Hij vindt het belangrijk dat de ervaringen van oudere dierenartsen benut worden. Juist oudere
dierenartsen hebben tijd vrij om zich in te zetten voor verenigingswerk. “Ik kan me goed voorstellen dat
leden op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen de vereniging en in de diergeneeskunde.
Daarnaast kunnen zij via de vereniging deelnemen aan activiteiten en contacten onderhouden. Er is inmiddels een groep ‘rusteloze dierenartsen’ bezig om de activiteiten gericht op deze groep te coördineren. Deze
groep komt ook met nieuwe initiatieven, gericht op hun doelgroep. Ik hoop dat de KNMvD erin slaagt om
ook deze dierenartsen te blijven verenigen.”
Aan de andere kant wil de KNMvD graag dat de nieuwe generatie dierenartsen ook het belang van de
beroepsvereniging kent. De aanwas van jonge leden is immers van levensbelang voor het voorbestaan van
de vereniging. De koppeling tussen het lidmaatschap van de Diergeneeskundige Studentenkring (DSK)
en de KNMvD is hier een resultaat van. DSK heeft ook een eigen rubriek gekregen in het Tijdschrift voor
Diergeneeskunde. Doelstelling is de studenten meer te betrekken bij de KNMvD en hen te interesseren
voor het (kandidaat)lidmaatschap. “Wij slagen erin samen te werken aan de naamsbekendheid van de
KNMvD, en de pas-afgestudeerde dierenartsen weten straks hopelijk goed wat de KNMvD voor hen doet”,
zegt Henry. “Dit is vooral belangrijk als in de jaren na het afstuderen blijkt dat het lidmaatschap meer
gaat kosten.” Zo zijn we weer bij het thema van dit jaarverslag beland: met het oog op de toekomst …
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Het bureau van de KNMvD
Algemeen
Het bureau van de KNMvD is belast met uitvoerende en coördinerende werkzaamheden voor bestuur, raad
van toezicht, algemene vergadering, commissies, werkgroepen et cetera. Het financiële beheer van de
KNMvD en van diverse fondsen wordt door het bureau verzorgd. Het bureau fungeert als vraagbaak voor de
leden en is verantwoordelijk voor de ledenservice en individuele diensten. Daarnaast verzorgt het bureau de
interne en externe communicatie voor de KNMvD. Het bureau is ook het aanspreekpunt voor derden met
betrekking tot actuele ontwikkelingen rond de dierenarts.
In 2005 werkten er gemiddeld 30 personen bij de KNMvD, tezamen vertegenwoordigen zij 27 fte*.
In dat jaar hebben zes medewerkers hun dienstverband met de KNMvD opgezegd en zijn er vier nieuwe
medewerkers bijgekomen. Aan het einde van 2005 waren er nog drie vacatures, inmiddels zijn deze
alledrie vervuld.
Momenteel werken er twaalf mannen en negentien vrouwen op het KNMvD-bureau. De gemiddelde leeftijd
is 40,55 jaar (per 29 mei 2006). Er zijn vijftien medewerkers veertig jaar of ouder; hiervan zijn er acht
man en dus zeven vrouw. De jongste medewerker is vijfentwintig jaar en de oudste is negenenvijftig.
De KNMvD doorloopt een traject van functiebeschrijving en functiewaardering in het kader van
professionalisering van het bureau. Functies binnen de organisatie worden daarin afgestemd op de
organisatiedoelen. Dit heeft geleid tot een wijziging van de functietitels in een aantal gevallen.
Om ervoor te zorgen dat ook tijdens de vakantieperiode de dienstverlening naar de leden optimaal
blijft, nemen de medewerkers van de KNMvD zoveel mogelijk taken van elkaar over. In een enkel geval
(verwerken van de bestellingen, vacaturebank) wordt een vakantiekracht ingeschakeld.
Voor scholing is 2% van het budget personeelskosten beschikbaar. Medewerkers volgden cursussen in
2005 die hen helpen hun taken beter te vervullen, of kennis te vergaren over actuele ontwikkelingen.
Een greep uit de cursussen waaraan medewerkers hebben deelgenomen:
> Mediation (t.b.v. coördinatie netwerkdierenartsen)
> Secretaresse in topvorm (timemanagement, kwaliteitsverbetering, effectieve communicatie)
> Geschreven pers
> Foundations of Management
> Argumentatie en groepsbesluitvorming
> Nationaal administratiecongres (fiscale wetswijzigingen per 1-1-2006 (o.a. auto van de zaak, nieuwe
loonaangifte & belastingdienst))
> Wet Uitbreiding Rechtsgevolgen
Sinds de invoering van het Arbo- en Verzuimbeleid is het percentage ziekteverzuim in 2005 gedaald tot
3,7% (excl. zwangerschapsverlof). In 2004 was dit nog 4,9%.
* 1 fte is 38 uur per week
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Evenveel mannen als
vrouwen zijn nu
gezelschapsdierenarts
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Aansluiting studie en praktijk
De KNMvD zet zich in voor een goede toekomst voor de veterinaire beroepsgroep. De basis daarvan wordt
gelegd tijdens de studie. Vanzelfsprekend moet er aansluiting zijn tussen de dierenartsen in het veld en
de collega’s die in Utrecht uitstromen. Trends en ontwikkelingen in het veterinaire veld moeten worden
onderkend en waar mogelijk vertaald worden naar de studie diergeneeskunde. Een wisselwerking tussen
praktijk en scholing is daarvoor belangrijk.
Eenmaal afgestudeerd is het voor weinig academici vanzelfsprekend dat zij op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen die binnen ‘hun’ studie spelen. Toch is het voor dierenartsen erg belangrijk om geïnformeerd te blijven over hun toekomstige vakgenoten: wat voor dierenartsen komen er uit de kweekvijver de
praktijk in? De KNMvD schenkt daarom geregeld aandacht aan de studie bijvoorbeeld door artikelen in het
TvD of presentaties tijdens bijeenkomsten.
Op de besturendag van 28 april 2005, een informatieve ‘netwerkdag’ voor bestuursleden van groepen en
regio’s stond de dierenarts van de toekomst centraal. Door een verslag in het TvD konden de leden kennisnemen van de presentaties.

VERWACHTINGEN
Voorzitter Ton de Ruijter schetste op basis van cijfers enkele toekomstverwachtingen. In Nederland gaat
69% van de afgestudeerde dierenartsen praktiseren, in het buitenland ligt dat percentage op 90%.
Dierenartsen in loondienst
Zelfstandig werkende dierenartsen
Gemengde practici
Gezelschapsdierenpractici

33%
78%
71%
50%

么
么
么
么

67%
22%
29%
50%

乆
乆
乆
乆

Minder dan veertig practici beoefenen uitsluitend de geneeskunde van het paard, terwijl de differentiatie
paard op het moment de meest gekozen richting is. Ook is te zien dat de belangstelling voor de differentiatie landbouwhuisdieren afneemt, ondanks de instroom zonder loting en motivatiegesprekken bij aanmelding. Tegelijkertijd nemen vanuit Brussel de taken voor de landbouwhuisdierenpracticus toe. Dit leidt
tot de verwachting dat op termijn een tekort ontstaat aan Nederlandse dierenartsen voor het vervullen van
taken in de voedselketen (LNV, RVV, GD, FD en agrarisch onderwijs).
Een andere voorspelling is dat steeds minder dierenartsen als zelfstandig ondernemer werkzaam zullen
zijn. Een daling van honderdvijftig practici-ondernemers wordt aannemelijk geacht, terwijl er vijfhonderdvijftig dierenartsen in loondienst bij zullen komen, deels parttimers. Alternatieve vormen van praktijksamenstelling en -financiering zullen gebruikt worden om het voortbestaan van praktijken mogelijk te
maken. Dit biedt mogelijkheden voor franchise- en ketenformules waarbij de dierenarts niet langer de
eigenaar van de praktijk is.

23
Jaarverslag 2005

“

KNMvD-jaarverslag 2005

Door tweehonderdvijfentwintig studenten per jaar toe te laten tot de studie (sinds 2000 30% meer dan
voorheen) en het gegeven dat de uitstroom van studenten niet overeenkomt met de vraag op de arbeidsmarkt, is voor de toekomst werkeloosheid onder dierenartsen een reële dreiging. Het toelaten van studenten met interesse in de vleeskeuring en landbouwhuisdierensector kan hier helpen. De FD selecteert
daartoe sinds 2001 op basis van gesprekken en psychologische tests 30% van de studenten speciaal voor
deze richting.

STUDIE DIERGENEESKUNDE
Prof. dr. Peter van Beukelen gaf op de besturendag een overzicht van de ontwikkelingen binnen de studie
diergeneeskunde uit hoofde van zijn functie hoogleraar kwaliteitsbevordering diergeneeskundig onderwijs,
onderwijsbestuur Faculteit der Diergeneeskunde. De titel van zijn presentatie: ‘Het nieuwe curriculum,
gericht op de toekomst’.
Het onderwerp kwam in het najaar van 2005 ook terug in regio Noord waar prof. Van Beukelen en enkele
studenten te gast waren bij de regio om ook daar de leden te informeren.
Opvallend is dat sinds 1969 de studie elke vijf tot zeven jaar een verandering onderging. In 1982 kwam
de tweefasenstructuur (voorbereidende en functiegerichte fase), in 1995 kwam de nadruk te liggen op de
sociale, communicatieve en probleemoplossende vaardigheden en wetenschappelijke vorming, in 2001
volgde een curriculum met verdergaande differentiatie naar diersoort en in 2007 zal het curriculum met
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de bachelor-master-structuur van start gaan. Deze structuur wordt op Europees niveau verplicht gesteld
voor universitaire opleidingen. Reeds in september 2004 stelde de faculteit de blauwdruk-commissie
bachelor diergeneeskunde (BCBD) in om te komen tot het nieuwe curriculum.
De bachelor-opleiding zal een uniform traject bieden met diersoortoverschrijdend pathobiologisch inzicht
en een verdergaande integratie ‘gezond-ziek’. In de master-opleiding kiezen de studenten een diersoortgericht programma dat drie jaar duurt. Dit betekent echter niet dat zij beperkt zijn in hun bevoegdheden
als dierenarts: na een studie diergeneeskunde mag de dierenarts de diergeneeskunde in de volle omvang
uitoefenen.
De verwachting is dat de eerste dierenartsen volgens het nieuwe curriculum in 2013 afstuderen en dat de
opleiding in deze vorm langere tijd stand zal houden.
Het nieuwe curriculum is zeker gericht op de toekomst. Vergeleken met de opleiding oude stijl wordt er
meer in kleinere groepen lesgegeven en zijn er meer interactieve werkcolleges waarbij de docent de zelfstandige leerlingen begeleidt. Daarnaast is er voor de scriptie een onderzoeksstage van een jaar gekomen.

ROL VAN DE KNM V D
De KNMvD heeft contact met de Faculteit der Diergeneeskunde over de opleiding en pleit ervoor om
door middel van kleinschalige onderzoeken en overleg het curriculum telkens tijdig aan te passen aan
de vraag uit het veld. Daarbij worden de groepen van de KNMvD nauw betrokken, vanwege hun expertise
op de diverse terreinen binnen het veterinaire beroepenveld. De Projectgroep Eindtermen Curriculum
Diergeneeskunde (PECD) liet zich adviseren door vertegenwoordigers van het beroepenveld en de faculteit.
Eind 2005 kon het Onderwijsbestuur van de FD de voorgestelde eindtermen vaststellen.
Het is de bedoeling dat steeds meer onderwijs buiten de faculteit zal worden gegeven, zogenoemd ‘extern
onderwijs’, zodat studenten eerstelijnswerk in de praktijk kunnen oefenen. Met de KNMvD is overleg over
de praktische uitwerking van deze plannen.

OPLEIDING PARAVETERINAIR DIERENARTSASSISTENT
In het TvD gaf Vedias (belangenvereniging dierenartsassistenten) in haar column uitleg over de wijze
waarop de opleiding tot paraveterinair dierenartsassistent tot stand komt. Ook dit is een continu verbeterproces waarbij het kwalificatiedossier met eindtermen actueel gehouden wordt. Het kennis- en communicatiecentrum voor voedsel en leefomgeving (Aequor) verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven.
Vertegenwoordigers van de sectoren (onder andere de KNMvD), onderwijsinstellingen (onder andere het
Groenhorst College) en Vedias bespreken de arbeidsmarktsituatie en de praktijk. Daarbij brengt de KNMvD
de wensen van de practici over als werkgevers en als collega’s van de paraveterinairen.
Bij het opstellen van een nieuw kwalificatiedossier zijn veel mensen betrokken. Naast input van betrokken partijen speelt uiteraard de geldende wet- en regelgeving een cruciale rol; niet alle wensen kunnen
daardoor gehonoreerd worden. Uiteindelijk gaan scholen zelf hun leerplannen invullen om tot de gewenste
kwalificaties op te leiden.

”
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KWALITEITSBELEID
In 2005 werkte de KNMvD zeer nadrukkelijk aan het afstemmen van het beleid op de wensen van de achterban.
Hét onderwerp daarbij was ‘kwaliteitsbeleid’, het beleid gericht op de erkenning en certificering van dierenartsen. In de loop van 2004 bleek dat het bestuur wat betreft dit onderwerp te ver af was komen te staan van de
leden. Er was discrepantie tussen het beleid en de wensen van de achterban.

AANLOOP
ERKENNING
In de jaren negentig heeft het KNMvD-bestuur door signalen van de overheid en het bedrijfsleven het
onderwerp ‘borging’ opgepakt. Als de beroepsvereniging niets zou regelen, zou de overheid een handje
helpen, zo werd gesteld. Het begrip ‘erkende dierenarts’ werd geïntroduceerd om helder te maken welke
dierenartsen aantoonbaar hun kennis en kunde op peil hielden. Het project erkende rundveedierenarts was
in 1998 de eerste concrete stap, gevolgd door varken, pluimvee en paard. Een erkenning kon worden verkregen door punten te behalen middels nascholing en het bijhouden van contacturen.

KRD/ISO
Midden jaren negentig werden ook de Kwaliteit Richtlijnen Dierenartsenpraktijken (KRD) opgesteld naar
aanleiding van eisen van overheid en bedrijfsleven. Een instrument om zekerheid over de kwaliteit van
de werkwijzen binnen de dierenartsenpraktijk te borgen. Om accreditatie door de Raad van Accreditatie
mogelijk te maken werden de criteria in 2000 herschreven naar de ISO 9002:1994 normering.
In 2002 besloot het KNMvD-bestuur alle taken rond erkenning en certificering over te dragen aan het
Veterinair Kwaliteitsorgaan (VKO), dat was opgericht als de onafhankelijke houder van alle diergeneeskundige kwaliteitsregelingen. Het VKO paste de richtlijnen aan om aan de ISO 9001:2000 te voldoen.
De KRD/ISO versie 2002-1 criteria gelden als norm voor certificering van dierenartsenpraktijken.

Kwaliteit

Werken volgens de KRD/ISO-criteria betekent, werken volgens de principes van de Deming cyclus daarmee systematisch streven naar een
continue verbetering van de kwaliteit waarbij de tevredenheid van de (verschillende) klant(en) centraal staat. Zoals in onderstaande figuur
naar voren komt.

Planning

Aanpassing
Uitvoering
Evaluatie

Kwaliteitsmanagementsysteem

Tijd
Figuur 1. Systematisch streven naar continue verbetering
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KOPPELING
In 2003 besloot het VKO-bestuur na overleg met betrokken partijen dat erkende dierenartsen moeten
werken vanuit een KRD/ISO-gecertificeerde praktijk. Iemand die niet in een gecertificeerde praktijk
werkte, kon daardoor niet meer erkend blijven.
Deze zogenoemde ‘koppeling’ zorgde voor veel onrust en onvrede onder de dierenartsen. Om praktijken
meer tijd te geven om de praktijkcertificering te implementeren besloot het VKO-bestuur op verzoek van
het bestuur en de groepsbesturen van de KNMvD dat modulaire toetsing van de praktijk mogelijk was,
gefaseerd over een periode van drie jaar. Men voorzag echter niet dat de koppeling voor een groot aantal
leden onacceptabel was.
Door het uitblijven van de verwachte eisen van overheid en bedrijfsleven werd de noodzaak van erkenning
en certificering een punt van discussie. “Wie wil eigenlijk dat wij ons certificeren?”, vroegen veel dierenartsen zich af.

HERBEZINNEN
De KNMvD heeft zich al in de loop van 2004 bezonnen op het kwaliteitsbeleid zoals dat er lag. In eerste
instantie werd een onderscheid aangebracht tussen de diergeneeskunde van voedselproducerende dieren
(cluster 1) en de diergeneeskunde van gezelschapsdieren en paarden zijnde niet bestemd voor consumptie (cluster 2). Aan de diergeneeskunde van voedselproducerende dieren worden namelijk andere eisen
gesteld uit oogpunt van voedselveiligheid en volksgezondheid. Cluster 2 ging werken met vrijwillige registratie, nascholing stimuleren en het aanbieden van modules.
In eerste instantie werd vastgehouden aan de koppeling tussen erkenning en certificering, maar in de
regiovergaderingen in het najaar bleken de emoties hoog op te lopen. Ook een groep ‘verontruste leden’
die via de e-mail medestanders zocht, gaf een duidelijk signaal af.

LEDENRAADPLEGING
Het KNMvD-bestuur besloot een ledenraadpleging te organiseren en committeerde zich op voorhand aan
de resultaten daarvan; daarmee duidelijk stellend dat de stem van de leden bepalend is. De continuïteit
van de vereniging stond voorop. De KNMvD wil een belangenvereniging zijn waarin alle typen dierenartsen
hun vertrouwen stellen.
Bureau Environs International ging aan de slag. Naar aanleiding van de eerste bevindingen van het onderzoek werd het VKO-bestuur verzocht voorlopig het kwaliteitsbeleid te stoppen en alleen op vrijwillige basis
door te gaan.
Het onderwerp speelde levendig onder de achterban. 43% van de leden reageerde op de ledenraadpleging.

CONCLUSIES
De
>
>
>

uiteindelijke conclusies van Environs waren helder:
Doorgaan met het oude systeem is beslist geen optie.
Nascholing wordt door de meerderheid gezien als nuttig of noodzakelijk in het kader van erkenningen.
De norm van contacturen roept veel weerstand op; een meerderheid is er voor de norm volledig te
schrappen.
> Erkenningen krijgen brede steun van de leden, mits zij gebaseerd zijn op nascholing, zonder eisen
rond contacturen in de huidige vorm.
> Praktijkcertificering vindt men weinig tot niet bijdragen aan het verbeteren van de veterinaire kwaliteit,
maar wel van de bedrijfsvoering.
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> Een verplichte certificering ziet een meerderheid niet zitten.
> Verder is er kritiek op de KNMvD, PAO-D (St. Postacademisch Onderwijs Diergeneeskunde) en VKO,
maar wordt de visie van de KNMvD over kwaliteit onderschreven.

NIEUW BELEID
In nauwe samenwerking met groepen en met feedback van de raad van toezicht heeft het KNMvD-bestuur
voorstellen voorbereid voor een nieuw kwaliteitsbeleid. Een schriftelijke stemming werd uitgeschreven
om zoveel mogelijk leden de gelegenheid te bieden op het beleid op hoofdlijnen te reageren. Meer dan
zestienhonderd leden maakten hiervan gebruik. Op 25 mei 2005 kreeg het bestuur groen licht voor de
uitwerking van de plannen.
Op 7 oktober werd het nieuwe kwaliteitsbeleid tijdens de algemene vergadering aangenomen. Daarin is
de rol van de KNMvD als beroepsvereniging het alert monitoren van maatschappelijke ontwikkelingen ten
aanzien van kwaliteitsvraagstukken en waar mogelijk anticiperen hierop. De KNMvD ziet het als haar taak
de leden te faciliteren bij het implementeren van kwaliteitssystemen die nodig zijn voor de beroepsuitoefening. Communicatie is hierbij hét middel.
De ontwikkeling van kwaliteitsbeleid hoort binnen de KNMvD, waarbij het draagvlak te allen tijde in het
oog gehouden moet worden. Een aantal uitgangspunten is hierbij vastgesteld:
> op basis van vrijwilligheid;
> vraaggestuurd;
> praktisch uitvoerbaar;
> praktijkondersteunend;
> financieel haalbaar en
> transparant.

29
Jaarverslag 2005

“

KNMvD-jaarverslag 2005

De naam ‘erkende dierenarts’ blijft bestaan, want die sluit aan bij EU-regelgeving. Hiervoor blijft
nascholing een eis, maar het niveau van het onderwijs wordt onderzocht. Mogelijk kunnen andere aspecten
van kennis, kunde en ervaring worden meegenomen in het systeem. Aansluiting bij de FD moet daarnaast
gewaarborgd blijven. Wellicht dat deelcertificaten als ‘keuringsdierenarts paard’ of ‘dierziektebestrijding bij
de overheid’ ontwikkeld worden.
Huidige systemen van erkenning en certificering blijven bestaan, maar onderzocht wordt of de Good
Veterinary Practice Code die de FVE (Federation of Veterinarians of Europe) voorstaat geschikter is voor
certificering. Ondersteuning van de KNMvD zal gebaseerd zijn op wettelijke eisen (verplichte of vrijwillige
trajecten, marktvraag).
Het VKO wordt omgevormd tot een veterinair administratiekantoor (VAK) met louter administratieve taken,
waarin het KNMvD-bestuur het VAK-bestuur benoemt. De technische commissies die voorheen het VKO
advies gaven, houden nu de groepen als gesprekspartner. Deze koppelen terug met de leden alvorens zij
het KNMvD-bestuur definitief adviseren, om zo de voeling met de achterban te houden.
Meerdere instanties kunnen de accreditatie uitvoeren en beoordelen of aan de eisen wordt voldaan. Het
College van Beroep blijft bestaan. De toetsingscommissie voor de erkende keuringsdierenarts paard blijft
ook behouden, omdat verzekeraars dit eisen.
Gezamenlijk met de groepen wordt het kwaliteitsbeleid verder uitgewerkt. Draagvlak en transparantie gelden als sleutelwoorden in dit proces. Vooralsnog adviseert de KNMvD dierenartsen minimaal vijf dagen
aan nascholing per jaar te volgen om de kennis up-to-date te houden.
Het contact met de leden is van fundamenteel belang gebleken. De KNMvD tracht dit contact te verbeteren via alle mogelijke kanalen: Tijdschrift voor Diergeneeskunde, website, nieuws-e-mails, ledencontactpersonen en contact met bestuursleden en bureaumedewerkers. Niet alleen als zender, maar zeer zeker
ook als ontvanger.

VERANTWOORDELIJKHEID
Kwaliteit staat duidelijk in relatie tot verantwoordelijkheid. De veterinair heeft een grote verantwoordelijkheid jegens de diereigenaar die erop moet kunnen vertrouwen dat de dierenarts ter zake kundig en met
actuele kennis van zaken adviseert. Als ambassadeur van het dier is de dierenarts verantwoordelijk voor
diergezondheid en dierwelzijn en is het zijn taak de dieren die aan hem worden toevertrouwd goed te
behandelen. Het dier heeft recht op goede zorg. Daarnaast speelt de dierenarts vanuit het oogpunt van
volksgezondheid en voedselveiligheid een belangrijke rol in de voedselketen. Informatie over de gezondheidsstatus van dieren, het gebruik van diergeneesmiddelen en het uitvoeren van controles is – zeer zeker
in tijden van crises – een belangrijke taak van de practicus of dierenarts werkzaam bij de overheid.
Als dierenartsen in de toekomst serieus een rol willen blijven spelen in het kader van voedselveiligheid
en volksgezondheid, dan moeten zij inzichtelijk kunnen maken wat zij doen om hun kwaliteitsniveau te
handhaven. Wanneer de kwaliteit van de veterinaire dienstverlening ter discussie komt te staan, loopt
de beroepsgroep het gevaar dat anderen taken krijgen toebedeeld die eerder bij de dierenarts lagen. De
beroepsgroep als geheel moet hierin haar rol erkennen.
Bij de productie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zijn vele partijen betrokken. Veehouders,
diervoederproducenten en -leveranciers, dierenartsen, industrieën, producenten en handelaren in voedingsmiddelen en de winkelbedrijven, inclusief hun respectievelijke toeleveranciers en de dienstverlenende
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ondernemingen, vormen elk een schakel in de keten. Vanaf 1992 wordt er in overleg gewerkt aan ketengarantiesystemen om de voedselveiligheid en volksgezondheid te waarborgen.

SIGNALEN UIT DE MARKT
De Voedsel en Waren Autoriteit (directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid) en de Algemene Inspectiedienst (beiden onderdeel van LNV) onderzoeken de voorwaarden en mogelijkheden om niet-officiële dierenartsen, zijnde dierenartsen niet in dienst van de VWA, te betrekken bij het uitvoeren van controles bij
bedrijven in hun eigen praktijkgebied in het kader van de nieuwe hygiëneverordeningen vanuit Brussel.
Voor de veehouder zou hiermee administratieve lastenverzwaring kunnen worden voorkomen, doordat niet
ook de overheid controles moet gaan uitvoeren.
Er staat nog niets vast, wel is al duidelijk dat er eisen gesteld zullen worden aan de kwaliteit van de verzamelde gegevens en aan de dierenartsen die ingeschakeld kunnen worden.
Binnen de zuivelindustrie is met teleurstelling gereageerd op de ontwikkelingen binnen de KNMvD rond
kwaliteitsbeleid. De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) heeft dat de vertegenwoordigers van het
KNMvD-bestuur, de GPGH en GGR duidelijk laten weten. Binnen de keten is de dierenarts straks de enige
schakel die niet volledig gecertificeerd is.
Ook dierenartsen die werken binnen de varkenssector, de pluimveesector en de rundveehouderij krijgen
te maken met eisen die binnen de keten bepaald worden. KNMvD, PVE, COV, VWA zijn hier partijen die
spreken met de diverse sectororganisaties zoals bijvoorbeeld LTO en NVV (Nederlandse Vereniging van
Varkenshouders). De erkende dierenarts die werkt vanuit een gecertificeerde praktijk zal steeds vaker door
instanties werk toegeschoven krijgen. Een ontwikkeling die naar verwachting binnen nu en een paar jaar
optreedt.
Daarnaast gebruiken praktijken zelf hun certificering als marketingmiddel: een instrument om te laten zien
dat zij borgbaar werken aan het continu op peil houden van hun kwaliteit. Ook in de gezelschapsdierensector biedt een actieve opstelling in inzichtelijk kwaliteitsbeleid wat dat betreft kansen.

GEZELSCHAPSDIEREN
Omdat gezelschapsdieren niet in de humane voedselketen terechtkomen, blijft voor deze tak van de diergeneeskunde een apart traject bestaan. De GGG heeft een technische commissie (TCG) die cursussen en
opleidingen beoordeelt en er punten aan toekent. Dierenartsen kunnen op vrijwillige basis nascholing volgen waarbij de richtlijn is dat een minimum van vijftig punten op jaarbasis gewenst is voor het up-to-date
houden van de veterinaire kennis op het gebied van de gezelschapsdiergeneeskunde.
De dierenartsen volgen vanuit hun moral obligation nascholing. Sinds de start van het vrijwillige systeem
in 2002 zijn er al meer dan vierhonderd certificaten uitgereikt aan dierenartsen die de norm gehaald hebben.
De GGG ondersteunt sommige nascholings- en bijscholingscursussen ook financieel. In 2005 waren dit
onder meer cursussen op het gebied van anesthesie, arbo en benchmarking van praktijken (NCVEI in werkgroepen).
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Wet- en regelgeving
De dierenarts heeft bij de uitoefening van zijn vak te maken met een groot aantal regels. In de eerste
plaats is er het kader dat gesteld is voor het veterinair beroep met daarin onder meer de Wet op de
Uitoefening van de Diergeneeskunde 1990 (WUD), Diergeneesmiddelenwet (DGM-wet) en de Gezondheidsen Welzijnswet voor dieren (GWvD).
De overheid volgt sinds enige jaren de beleidslijn dat zoveel mogelijk verantwoordelijkheden aan de private
sector worden overgelaten; dit geldt ook voor de veterinaire onderwerpen. De formele wet- en regelgeving
wordt in private afspraken nader gespecificeerd, bijvoorbeeld in de Code Good Veterinary Practice (GVPcode).
Er zijn ook wetten en regels op het gebied van arbeidsomstandigheden waar de dierenarts rekening mee
moet houden. Als werkgever is het helemaal belangrijk hiervan op de hoogte te zijn, maar een slimme
werknemer zorgt ook dat hij goed is geïnformeerd. Bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet, de Ziektewet, of de
Wet kinderopvang zijn van belang.
De KNMvD informeert haar leden over relevante wijzigingen in wet- en regelgeving. Dat het daarbij niet
altijd eenvoudig is om de juiste informatie samen te stellen, bleek in 2005 toen bij de wijziging rond de
regeling grijs kenteken tegenstrijdige informatie door de belastingdienst werd gegeven.
Telefonisch staan medewerkers van het team Veterinaire Beroeps- en Praktijkzaken dagelijks leden te
woord, onder andere over arbeidsrechtelijke zaken. Hiervoor zijn twee juridische beleidsmedewerkers in
dienst.

Eind 2005 liet het ministerie van LNV in een persbericht weten dat per 1 januari 2006 in het
‘wetten- en regelboek’ zeventienhonderd regels teruggebracht waren naar minder dan zevenhonderd
regels. Dit werd in twee jaar bereikt door meer dan de helft van de regels af te schaffen, samen te
voegen of te vereenvoudigen. Doel is de wetten logischer, transparant en handhaafbaar maken en
een bijdrage te leveren aan de administratieve lastenverlichting die de regering nastreeft.
WIJZIGING VAN DE DIERGENEESMIDDELENWET
Een groot project in 2005 was de wijziging van de Diergeneesmiddelenwet (DGM-wet). Dit was een
aanpassing van de nationale wetgeving op basis van ontwikkelingen op Europees niveau (EU-richtlijn
2004/28).
Vanuit de KNMvD zijn hier veel mensen mee bezig geweest. Wiel van den Ekker en Hugo de Groot hadden namens de KNMvD zitting in de Klankbordgroep Kanalisatie Diergeneesmiddelen, waarin ook eindgebruikers, industrie, importeurs en distributeurs vertegenwoordigd waren. Daarnaast was er een interne
werkgroep POM – non-POM waarin ook Joost van Herten (KNMvD, belangen cluster 2), Arjan den Hertog
(GPGH) en Henk Vaarkamp (hoogleraar veterinaire apotheek, management en praktijkvoering) zaten. Henk
Vaarkamp is ook bij de FVE actief in de UEVP, de Europese vereniging van praktiserend dierenartsen.
De inbreng van de KNMvD heeft ervoor gezorgd dat het voorschrijven van diergeneesmiddelen een taak
blijft van de dierenarts. Voor wat betreft het beleid voor voorschriftplichtige diergeneesmiddelen (POM
– non-POM) zijn de afspraken binnen Europa nog niet duidelijk. Hieraan wordt nog gewerkt.
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Dierenartsen werden geïnformeerd over de cascaderegeling door middel van heldere stroomdiagrammen die aangeven hoe men tot de keuze
van het juiste diergeneesmiddel kan komen.
Ook bracht de KNMvD in samenwerking met de
FIDIN en de NZO een poster uit over verantwoord diergeneesmiddelengebruik in de zuivelsector. Deze poster is bedoeld voor de medicijnkast van melkveehouders.

VERANTWOORD EN BEHOEDZAAM GEBRUIK
WERKGROEP VERANTWOORD ANTIBIOTICA BELEID
(WAVB)
Sinds eind jaren tachtig is de Werkgroep
Verantwoord Antibiotica Beleid (WAVB) actief. In
deze werkgroep hebben een aantal deskundigen
op persoonlijke titel zitting. De WVAB levert een
bijdrage aan de effectieve inzet van antibiotica
en de beheersing van resistentie-ontwikkeling door het opstellen van beargumenteerde
richtlijnen voor het antibioticumgebruik. Deze
richtlijnen – voor diverse diersoorten – worden
de formularia genoemd. Het werk van de WVAB
beoogt een continue afstemming van wetenschap, bedrijfsleven en praktijk met het doel
verantwoord met antibiotica om te gaan.

WORLD ORGANISATION FOR ANIMAL HEALTH (OIE)
Het opstellen van de formularia gebeurt op
basis van resistentie-ontwikkeling en gebruikscijfers. In 2005 heeft Nederland het voortouw
genomen om de WVAB-systematiek bij de OIE
(Wereldorganisatie voor Diergezondheid) in te
brengen.
In juli 2005 vroeg de OIE de lidstaten om input
voor het samenstellen van een lijst met veterinaPoster met illustraties van Henk Vrieselaar
ry critically important antimicrobials (VCIA). Het
doel van deze lijst is onder andere het veiligstellen
van middelen qua efficiency en beschikbaarheid voor dierziekten waarvoor weinig of geen alternatieve middelen zijn. Met andere woorden: de lijst draagt bij aan het verantwoord en behoedzaam gebruik van VCIA.
Veel dierenartsen hebben energie in dit project gestoken. Vanuit de KNMvD is de overheid gefaciliteerd
om het gedachtegoed van de WVAB bij de OIE in te brengen. Peter de Leeuw, Chief Veterinary Officer,
heeft als afgevaardigde van Nederland de WVAB-inbreng overgebracht in de OIE. Henk Vaarkamp is naar
Brussel en Parijs geweest om de Nederlandse aanpak toe te lichten.
De WVAB heeft een aantal groepsbesturen (pluimvee, varken, melkvee en vleeskalveren) betrokken bij dit
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traject. Zij konden over dat deel van hun beleidsterreinen input leveren voor het uiteindelijke stuk dat naar
de OIE is gegaan.
Hier spelen de kerntaken van de vereniging: de belangenbehartiging en het helpen een kader in te vullen
dat wordt opgesteld voor de beroepsgroep, in dit geval door de OIE. De KNMvD doet dit door op verzoek
van de overheid de know-how die aanwezig is binnen de beroepsgroep voor beleidsbeslissingen aan te
leveren.

ONTWIKKELINGEN OP DIERZIEKTEBELEID
DESKUNDIGENGROEPEN
Het ministerie van LNV heeft vorig jaar hard gewerkt om voortgang te maken met de beleidsdraaiboeken. Een lang gekoesterde wens van de KNMvD is in 2005 verwezenlijkt: de minister heeft ‘groepen van
deskundigen besmettelijke dierziekten’ ingesteld waarin veterinaire epidemiologen, virusdeskundigen en
beleidsmakers zitten en waarin inbreng van practici is gegarandeerd. Leden van de commissies worden op
persoonlijke titel benoemd. De commissies fungeren als veterinaire denktank en brengen advies uit aan de
minister van LNV.
In de deskundigencommissie voor AI en NCD heeft André Steentjes als practicus zitting, van de commissie voor KVP is Frans van Dongen als practicus lid en in de commissie voor MKZ is collega Gerrit Hooijer
als practicus vertegenwoordigd. Deze commissies adviseren de minister gevraagd en ongevraagd, bijvoorbeeld over het instellen van preventieve maatregelen bij de dreiging van een dierziektecrisis. De voorzitter
van de drie commissies is Frits Pluimers, voormalig-CVO.

VOGELGRIEP
In 2005 bleek het vogelgriepvirus dat al twee
jaar in Azië woedt, in noordwestelijke richting op
te rukken. De consequenties van een uitbraak
en de dreiging voor de volksgezondheid leidden
tot maatschappelijke druk om maatregelen af te
kondigen. De Europese Unie heeft beleidsvorming
rond de preventie van vogelgriep als prioriteit op
de agenda staan. Daarnaast staat het lidstaten
en dus ook Nederland vrij eigen maatregelen te
treffen. Mede op basis van de deskundigengroep
NCD en AI werd een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee ingesteld, nadat er
in Duitsland dode zwanen met het gevaarlijke
H5N1-virus waren aangetroffen.
De Tweede Kamer hield 29 september 2005
een debat met de ministers Veerman (LNV),
Hoogervorst (VWS) en Remkes (BZK). Ter voorbereiding hierop kregen vele deskundigen en
belangengroepen de gelegenheid hun visie in te
brengen.
Gerwin Bouwhuis, voorzitter van de Groep
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Pluimveewetenschappen (GPw), werd vanuit de KNMvD afgevaardigd voor een rondetafelgesprek met
enkele kamerleden en belangengroepen. Het gesprek ging over diergezondheid, volksgezondheid en de
crisisaanpak bij de introductie van het AI-virus bij vogels, danwel een pandemie.
De KNMvD (GPw-bestuur, KNMvD-bestuur en bureaumedewerkers) stelde een gespreksnotitie op die nog
vóór het rondetafelgesprek op de GPw-ledenvergadering besproken kon worden.
Uiteindelijk werden de volgende punten in het rondetafelgesprek door Gerwin Bouwhuis bepleit:
> het beperken van alle mogelijke risico’s voor insleep van het AI-virus;
> het laagdrempelig inzetten van de mogelijkheid voor sneldiagnostiek middels de PCR-test;
> het selectief inzetten van vaccinatie indien dit technisch haalbaar is én
> de consequenties voor de volksgezondheid, meer in het bijzonder de beschermende maatregelen voor
beroepsgenoten die werkzaam zijn in de pluimveehouderij en bij de bestrijding.
Na het rondetafelgesprek werden deze punten in een brief, vergezeld van het rapport uit 2004 ‘Evaluatie
van de opsporing en de bestrijding van het AI virus’ van de GPw toegezonden aan de leden van de vaste
kamercommissie van LNV. Ook het GPw-advies om per pluimveebedrijf begeleiding door minstens een
deskundige pluimveedierenarts verplicht te stellen, werd hierin bepleit.

KADERWET
In 2006 heeft LNV het initiatief genomen nog enkele grote wetten aan te passen. Het ministerie wil
komen tot een wetsvoorstel voor de kaderwet ‘Wet Dieren en Dierlijke Producten’. De KNMvD is uitgenodigd om met de opstellers van het wetsvoorstel van gedachten te wisselen, ideeën en inzichten te delen
en conceptteksten te becommentariëren. In de nieuwe wet zal een aantal wetten geclusterd worden: de
GWvD, Kaderwet Diervoeders, DGM-wet, WUD 1990 en enkele onderwerpen uit de Landbouwkwaliteitswet.
De KNMvD is blij met de mogelijkheid die haar geboden wordt en zal zich inspannen om de belangen van
dier en mens en natuurlijk van haar leden in dit traject zo goed mogelijk te behartigen. Bestuur, groepen
en bureaumedewerkers werken daarin samen. De leden worden via de website en het TvD geïnformeerd
over het komende wetsvoorstel, de overlegstructuur en de verdere ontwikkelingen bij de totstandkoming
van de ‘wet dieren en dierlijke producten’.

HONDENBELASTING
Daar waar de beroepsintegriteit in conflict komt met de wet- en regelgeving komt de KNMvD actief op voor de dierenarts. In 2005 was dit het
geval rond het thema ‘hondenbelasting’. In het kader van het ‘Besluit
gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen’ uit 1995 werden dierenartsen in diverse gemeenten gesommeerd adresgegevens van hondenbezitters te verstrekken aan gemeentebelastingen.
De KNMvD pleitte bij de gemeenten ervoor de dierenarts in plaats van
het aanleveren van adresgegevens een rol te geven in de voorlichting. Zij
kan namelijk de informatieplicht die de dierenarts wordt opgelegd niet
accepteren. Deze plicht is in strijd met de vertrouwensrelatie die nodig
is tussen dierenarts en cliënt. Zowel in het belang van de gezondheid en
het welzijn van het dier als van de volksgezondheid is deze vertrouwensrelatie essentieel. Dit heeft de beroepsgroep ook als zodanig vastgelegd
in haar Code voor de Dierenarts.
De Gemeente Rotterdam en de KNMvD kwamen in 2004 overeen een
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proefproces te voeren. Andere gemeenten volgden dit proces met grote belangstelling. Vanwege het belang
van de zaak voor de hele beroepsgroep steunde de KNMvD deze juridische procedure.
Inmiddels heeft het Gerechtshof in Den Haag dierenarts Leen den Otter in het gelijk gesteld omdat hij
zich niet, zoals in het Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen staat, hoofdzakelijk bezighoudt met de behandeling van honden. In fiscale wetgeving is het begrip ‘hoofdzakelijk’ nauwkeurig
omschreven en betekent: ‘zeventig procent of meer’. Uit de patiëntenadministratie van Leen Den Otter
bleek dat van het totaal aantal behandelde dieren minder dan vijftig procent hond was.
Naast het juridisch traject vroeg de KNMvD aandacht voor het onderwerp bij de Vaste Kamercommissie
van Binnenlandse Zaken en Financiën door middel van een petitie die door vijftienhonderd dierenartsen
was ondertekend.

”
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Interview met Ton de Ruijter
In oktober 2006 stapt Ton de Ruijter terug als voorzitter van de KNMvD na een uitzonderlijk lange ambtstermijn van zeven jaar. Het extra jaar is het gevolg van de bestuurlijke vernieuwing waarin gekozen is voor een
asynchrone verkiezing van de voorzitter ten opzichte van de overige zes bestuursleden.
Omdat 2005 het laatste volledige jaar is waarin hij aan het hoofd van de vereniging staat, laten wij hem in dit
jaarverslag graag aan het woord over zijn beroepsvereniging. Met welke ideeën nam hij het voorzitterschap op
zich, wat is er gebeurd en wat hoopt hij voor de toekomst?

PLANNEN
BESTUURLIJKE VERNIEUWING
Op de vraag met welke plannen Ton aan zijn voorzitterschap begon, antwoordt hij direct dat hij de
bestuurlijke structuur van de vereniging een belangrijk punt vond waarop hij veranderingen wilde bewerkstelligen. “De wijze waarop de leden vertegenwoordigd waren binnen het bestuur – voornamelijk regionaal
van opzet – functioneerde niet goed. We hebben destijds ook de dreiging gehad dat de gezelschapsdierensector zich wilde afsplitsen. Op zich is dat niet vreemd, want in het buitenland zie je dat regelmatig, ook
mondiaal, kijk naar de BSAVA in het Verenigd Koninkrijk en de WSAVA. Het zou dus best kunnen, maar
het is buitengewoon ongewenst, omdat wij een klein land zijn met een relatief kleine achterban.”
Ton ziet het als een van de grote problemen van de KNMvD dat er in Nederland een beperkt aantal dierenartsen is. “Daarmee wordt het relatief kostbaar om een belangenvereniging in de benen te houden. Als
je voor hetzelfde geld 15.000 dierenartsen erbij zou hebben, worden de kosten verdeeld over veel meer
dierenartsen, terwijl je in hoofdzaak spreekt over dezelfde werkzaamheden”, zo licht hij toe.
Destijds speelden in de groepen voor een groot deel onderwerpen die op het bord van het KNMvD-bestuur
hoorden. Daardoor was er een soort schaduwkabinet ontstaan naast het bestuur van de KNMvD. “Een zeer
onwenselijke situatie”, aldus Ton. “Ik wilde de problemen op de bestuurstafel hebben, omdat je anders
een soort schijnbestuur hebt. Als het bestuur niet over wezenlijke zaken beslist, de groepen en regio’s
gehoord hebbende, is er iets fout in de structuur. Dat betekent dat de zaken op een andere plek geregeld
worden. Zeker als het gaat om de relaties naar het Haagse en naar de marktpartijen, boet je dan aan
invloed in. Als ik iets ervaren heb, is het wel dat stakeholders één aanspreekpunt wensen. Het idee dat je
op een lager of verschillende niveaus dingen kunt regelen, wordt door de sectoren niet geaccepteerd.”
De bestuurlijke vernieuwing is volgens Ton een goede stap geweest om onderwerpen die binnen de
groepen speelden op de bestuurstafel te krijgen. Hij noemt een aantal thema’s waarvoor dat geldt:
non-vaccinatiebeleid, DV2000-project, standpunt Aujeszky, overleg met de zuivelsector en op het gebied
van de gezelschapsdieren het Forum welzijn gezelschapsdieren.
“Wat we nu aan het doen zijn”, vervolgt hij, “is ter discussie stellen waar de juiste balans ligt tussen
centralisatie en decentralisatie; dat was bijvoorbeeld aan de orde op de besturendag. We moeten nu zien
dat we goede afspraken maken over taken, bevoegdheden, maar ook middelen.”

HUISVESTING
Een tweede punt dat Ton noemt, is de huisvesting. Over het pand aan de Julianalaan in Utrecht merkt hij
op dat het KNMvD-bureau dit volledig ontgroeid was. Arbo-technisch was het pand niet geschikt om de
medewerkers en vergaderaars te huisvesten. “Onacceptabel”, aldus Ton. “Dankzij de inspanningen van
onder meer Leen den Otter zijn we erin geslaagd een goed pand te vinden, voor niet te veel geld en ook
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voor het oude pand hebben wij een mooi bedrag kunnen ontvangen. Met het nieuwe kantoor zijn we zeer
geslaagd. Ook de uitstraling van de KNMvD naar buiten toe is enorm verbeterd, veel professioneler”, stelt
Ton.

RELATIES
Het derde punt dat Ton aanhaalt, is het meer naar buiten treden van de vereniging. Hij voegt eraan toe
dat hij meent dat dit succesvol is. “De entree die we in Den Haag hebben, die we hebben in de sector, op
alle niveaus … ik denk dat vriend en vijand zal zeggen dat dat aanzienlijk verbeterd is. Zeker als je kijkt
naar de belangenbehartiging van de leden, dus als het gaat om wat kun je op welke plaatsen bewerkstelligen zoals de zuivel (PBB’s, KKM), Productschap (IKB), overheid (wet- en regelgeving,
georganiseerde dierziektebestrijding), Raad voor Dierenaangelegenheden (Forum welzijn gezelschapsdieren) et cetera. Wij hebben op alle niveaus mensen zitten: medewerkers, leden in het veld en vertegenwoordigers van de groepen.”
Op de vraag of dit al vruchten afwerpt, zegt Ton volmondig ja. “Wij zijn zeer tevreden over het hele POM
– non-POM-traject en de resultaten die daar behaald worden. Vooral Wiel van den Ekker is daarmee
bezig.”Daarnaast geeft hij aan ook zeer tevreden te zijn over de contacten met organisaties als de FIDIN
en verzekeraars zoals Movir en Interpolis. “Het overleg is intensiever geworden en het leidt ook echt
ergens toe”, stelt hij.
De KNMvD is een partij geworden die constructief meedenkt met stakeholders. Op de vraag of dit een
grote wijziging is ten opzichte van het verleden, geeft Ton aan dat het niet alleen de verdienste is van
de KNMvD. “Je hebt ook te maken met wie er in Den Haag zit. Het is wel zo dat wij in het verleden veel
meer geconfronteerd werden met dit is het en geeft u daar maar een kort commentaar op. Nu zie je veel
meer dat wij in alle stadia betrokken worden en zaken richting kunnen geven, zoals bijvoorbeeld met het
POM – non-POM-traject.” Een grote verbetering, vindt Ton, “als het eenmaal op papier staat, heb je het er
niet zomaar weer af.”
Ook de relatie met de faculteit noemt Ton als iets dat erg goed is gegaan. Niet alleen het collectieve
lidmaatschap voor medewerkers van de faculteit, maar ook de mate waarin de KNMvD betrokken is bij
het onderwijs zelf en bij de invulling van de eindtermen van het nieuwe curriculum, stemmen hem zeer
tevreden. “Zowel nationaal als internationaal bezien, is de samenwerking met onze faculteit een hele
goede.” Voor de zekerheid voegt hij eraan toe: “Als ik zeg dat ik tevreden ben, wil ik daarmee niet zeggen,
dat ik dat gedaan heb.”

PROFESSIONALISERING VAN HET BUREAU
Een ander streven waar Ton zich van meet af aan hard voor heeft gemaakt, is de professionalisering
van het bureau, in de volle omvang. Hij noemt in dit verband het functiebeschrijvings- en -waarderingssysteem; een moderne pensioenregeling en ook een meer professionele attitude van de medewerkers naar
de leden en naar buiten. “Daar zijn we natuurlijk nooit mee klaar”, stelt hij, “maar ik vind wel dat dat
proces de goede kant opgaat.”
“Ik vind ook dat het functioneren van het bureau verbetert, met name qua communicatie met de leden:
de website, de nieuws-e-mails, het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Mensen gaan dat met meer plezier
lezen, dat hoor ik ook om mij heen. Het heeft allemaal zijn tijd nodig en het is een intern proces, maar ik
ben tevreden over de voortgang.”
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TEVREDENHEID
Als een van de dingen die Ton altijd is bijgebleven, noemt hij het ledentevredenheidsonderzoek van
Environs uit 2000-2001. De conclusie “het is op dit moment not-done om geen lid te zijn van de
KNMvD” was een duidelijk signaal. “Wee, als het op een moment not-done wordt om lid te zijn van de
KNMvD”, zegt hij, “dan heb je binnen drie weken een leegloop en is de vereniging verleden tijd.”
Deze overweging heeft ook een rol gespeeld tijdens de discussies rond het kwaliteitsbeleid. Hierop kijkt
Ton terug als een absoluut dieptepunt. Er was duidelijk een grote groep leden ontevreden over het gevoerde beleid. Op de vraag hoe groot het gevaar was dat de KNMvD uiteen zou vallen, reageert Ton met een
citaat van Albert Cornelissen, decaan van de faculteit, dat hij wel vaker aanhaalt: “dierenartsen zijn verstandige mensen.” Uiteindelijk komt het wel goed, meent Ton, maar niet zonder slag of stoot.

KWALITEIT
Bij het kwaliteitsbeleid is het compleet misgelopen. Daar verwijt Ton zichzelf dat hij in het bestuur niet
eerder heeft ingegrepen. Doordat in groepsbesturen en in zijn eigen bestuur mensen zaten die stellig van
mening waren (en zijn) dat de KNMvD op het juiste spoor zat, kwam niet duidelijk door dat de leden
hier anders over dachten. “Hét grote probleem in dit verband is, dat er eisen vanuit de overheid en het
bedrijfsleven aangekondigd werden, die tot op de dag van vandaag niet zijn ingevuld. De weg die we nu
kiezen is dat vragende marktpartijen ook regelinghouder moeten worden en ook moeten zorgen voor sanctionering.” Ton hoopt dat het langs die kant tot een oplossing komt.
Hij voegt hieraan toe dat het louterend is geweest voor de vereniging en voor de bestuurders: “het brengt
je weer eens terug bij het uitgangspunt ‘de vereniging is er voor de leden en niet andersom’.”

BESTUREN
Op de besturendag 2005 werd gesteld dat een bestuur visionairs en mensen met gevoel voor de praktijk nodig heeft. Ton heeft in totaal drie besturen meegemaakt: een hoofdbestuur oude stijl en twee
besturen na de bestuurlijke vernieuwing. Op de vraag in hoeverre daar visionairs en praktijkmensen in
zaten, antwoordt hij dat hij daar geen enkele klacht over heeft. De besturen na de kanteling typeert hij als
‘stevige besturen’. “Sinds de kanteling zie je voorzitters van groepen terugkomen in het bestuur: Rens van
Dobbenburgh, Leen den Otter, Wiel van den Ekker, Erik Gostelie en ook Arjan den Hertog. De groepen zien
het belang van een goede vertegenwoordiger in het bestuur nu duidelijk”, zo verklaart hij dit.
Natuurlijk zijn er links en rechts onderwerpen bijgekomen die ook aandacht hebben gevraagd. Toch is hij
van mening dat van de verbeterpunten die hij als voorzitter vooraf in gedachten had, er veel bereikt is.
De opmerking dat dat ook iets zegt over hemzelf als visionair, ontlokt hem de reactie “daarom is het ook
van belang dat je opstapt. Op een gegeven moment heb je dat gehad en met een nieuwe voorzitter, met
nieuwe ideeën, begint het hele spel opnieuw ... dat is van belang voor de organisatie.”
“Het is geen zware opgave geweest om voorzitter te zijn, de sfeer heb ik altijd prettig gevonden, ook met
de groepen.” Dierenartsen omschrijft hij als kort-door-de-bocht reagerende mensen, maar zegt hij “daar
moet je mee kunnen omgaan. Ik heb het ook leuk gevonden, kijk als dat de vraag is …”
Het gevoel van tevredenheid overheerst duidelijk in dit interview. Na een korte pauze is de reactie van
Ton “maar de vraag is of de leden tevreden zijn, dat is een ander verhaal”. Zelfs wanneer er verkiezingen
gehouden worden, is het niet altijd duidelijk in te schatten wat de mening van de leden is. Mensen die
tegen het nieuwe kwaliteitsbeleid hebben gestemd bijvoorbeeld, kunnen dit gedaan hebben omdat zij het
beleid te ver vonden gaan, of omdat ze het niet ver genoeg vonden gaan. “Er kan ook negatief gestemd
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worden vanuit een algeheel gevoel van onvrede, bijvoorbeeld door de economische positie die voor een
aantal dierenartsen echt niet florissant te noemen is ...”

BELEID MAKEN
PUNTEN VAN ZORG HERKENNEN
Op de vraag ‘Hoe kom je er als bestuur toe om dingen als beleid uit te gaan werken?’ geeft Ton aan dat
signaleren de eerste stap is. In het geval van arbeidsongeschiktheid, een onderwerp dat kort na zijn aantreden ging spelen, was het de toenmalige directie van de verzekeraar Movir, die een duidelijke boodschap
op de bestuurstafel legde. Kort gesteld kwam het erop neer dat dierenartsen als het zo doorging niet meer
te verzekeren zouden zijn.
Ton geeft aan dat het bestuur erg schrok van de percentages arbeidsongeschiktheid. Op dit moment wordt
gewerkt aan een verslag van een enquête die in dit verband gehouden is en waar veel waardevolle informatie uit te destilleren valt. “Ik heb er zelf een heel uitgesproken idee over”, stelt Ton, “in mijn ogen heeft
het namelijk alles te maken met de grote discrepantie tussen de verwachting die de aankomend dierenarts
heeft en de realiteit van de ervaringen in de praktijk.”
Dit brengt hem bij een tweede punt van zorg: de selectie van de student diergeneeskunde en de invulling van onze maatschappelijke taken. De veterinairen hebben taken op het gebied van volksgezondheid,
landbouwhuisdieren én gezelschapsdieren. Ton noemt het onacceptabel dat de samenleving investeert
in professionals met een dure opleiding, en dat vervolgens de afgestudeerden niet bereid zouden zijn de
functies te vervullen waar de samenleving hen nodig heeft. Hij signaleert dat dit spanningen gaat opleveren. Dit punt heeft geleid tot de decentrale instroom: studenten met een specifieke interesse in de sector
landbouwhuisdieren/volksgezondheid door middel van selectie in plaats van loting direct toelaten.
Ton licht de rol van de KNMvD toe: “wij praten al met de faculteit over het assessment en samen met de
faculteit, maar ook met de verzekeraars gaan we jonge dierenartsen volgen als ze zijn afgestudeerd. Je
gaat kijken hoe loopt het met hun arbeidsongeschiktheid en controleert daarmee dus eigenlijk de selectie
aan de poort, want deze dierenartsen waren mede geselecteerd op basis van hun interesse.” Ton is ervan
overtuigd dat selecteren aan de poort nodig is om de juiste kandidaten te krijgen. Op basis van eindcijfers
is niet te zien of iemand uit het juiste hout gesneden is.
De arbeidsongeschiktheid komt deels voort uit psychische klachten, maar de belangrijkste oorzaak is nog
steeds klachten aan het bewegingsapparaat. Ton stelt dat het vak van een dierenarts gewoon een zwaar
beroep is, waarvoor een goede fysieke gesteldheid vereist is. “Ik denk met respect terug aan mijn collega’s
waarmee ik in de praktijk zat, die tot hun zestigste het vak hebben uitgeoefend, dag en nacht.”
“In het laatste overleg met LTO werd voor het eerst de zorg uitgesproken over beschikbaarheid van dierenartsen in de landbouwhuisdierensector. Wij hadden dit eerder aangekaart, maar toen werd het niet opgepikt en nu komen ze er zelf mee. Onze insteek is toch dat de markt het zal regelen.”

KEUZES MAKEN EN INVLOED UITOEFENEN
Na het signaleren is prioriteitstelling de volgende stap: vind je het belangrijk genoeg om er tijd en middelen in te steken; zijn er überhaupt mogelijkheden om invloed uit te oefenen? Als we het hebben over
de feminisering van het beroep stelt Ton dat dat een gegeven is waarvan moet worden uitgegaan. “Wel is
het zo dat wij de leden wijzen op ontwikkelingen en de zaken die daarmee samenhangen.” In dit verband
noemt Ton de groeiende wens parttime te werken (ook bij de mannen) en het stijgend aantal dierenartsen
in loondienst dat nee zegt tegen het ondernemerschap. “Wij wijzen onze leden daarop, wij informeren
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onze leden over alternatieve ondernemingsvormen. Ook een verdienste van het bestuur is het initiëren van
werkgevers-werknemersoverleg. De KNMvD heeft zich ingespannen om voor de werkgeverszijde een belangengroep op te richten. Aan werknemerskant wachtte de BPL al twee jaar op een gesprekspartner. Zowel
de BPW als de BPL is financieel en organisatorisch ondersteund door de vereniging.”
De KNMvD kijkt in dit verband naar ontwikkelingen in het buitenland, bijvoorbeeld in het Verenigd
Koninkrijk, Amerika en Nieuw-Zeeland. “Als een ontwikkeling op logische wijze verloopt, is er geen reden
in te grijpen. We hebben wel het bewustwordingsproces op gang gebracht via artikelen in het Tijdschrift
voor Diergeneeskunde en op bijeenkomsten. Onze boodschap is ‘weet wat er gebeurt’, zodat het dierenartsen niet overkomt”, aldus Ton.

PUBLIEK
De vraag of Ton een rol ziet voor de KNMvD in het naar buiten toe duidelijk maken wat de dierenarts doet,
brengt hem op het thema non-vaccinatiebeleid, het ruimen van dieren. “Bij de invoering van dit beleid
door de EU in de jaren negentig, heeft de KNMvD brieven geschreven naar de minister om duidelijk te
maken dat het niet haalbaar was. Je kunt geen MKZ bestrijden zonder vaccineren, in ieder geval niet hier.
Maar toen ontbrak het inzicht dat het ruimen van gezonde dieren ook maatschappelijk onacceptabel is”,
zegt hij. “Die maatschappelijke factor is inmiddels van groot belang gebleken. De KNMvD heeft duidelijk
invloed gehad, vooral ook internationaal, bij het ter discussie stellen van het non-vaccinatiebeleid. Met
name bij de standpuntbepaling van onze Europese organisatie FVE hebben wij een cruciale rol gespeeld.
Als we het hebben over het beeld van de dierenarts in de samenleving, dan lag dat bij die zaak heel
gevoelig. Het is een lastig spanningsveld om uit te leggen. En daarin is communicatie naar buiten heel
belangrijk.”

BLIK OP DE TOEKOMST
Uiteraard wenst Ton zijn opvolger veel succes toe. Wat hij de nieuwe voorzitter vooral mee wil geven, is
dat het heel belangrijk is dat deze erin slaagt een bindend persoon te zijn binnen de vereniging. “Ik hoop
dat hij dat zal zijn. Of ik dat ben geweest, laat ik graag aan anderen over om te beoordelen. Maar ik verwacht dat mijn opvolger voldoende sociale vaardigheden bezit en goed kan samenwerken, want uiteindelijk
is het zo dat alles wat er gebeurt en gerealiseerd wordt, dat doe je met de medewerkers, met de bestuurders en voor een deel zelf, het is een eenheid. Het is bijzonder belangrijk steeds de juiste toon te treffen.”
Na het voorzitterschap blijft Ton actief. Hij wordt voorzitter van de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen en heeft een aantal andere functies. Zo is hij voorzitter van de diervoeder coöperatie Brameco.Zon in
Eindhoven, lid van de raad van toezicht van de melkgeitencoöperatie Amalthea; commissaris van de nieuwe Rabobank Rijk van Nijmegen en lid van de pas ingestelde klankbordgroep van de Voedsel en Waren
Autoriteit. “Ik ben van plan alleen dingen te gaan doen die ik leuk vind”, zegt hij en hij is kritisch in het
aanvaarden van nieuwe projecten. Zijn integriteit staat daarbij voorop: “het moet ook passen bij de dingen
waar ik altijd voor gestaan heb, het moet goed voelen en dat kan ik me gelukkig permitteren.”
Het besturen blijft hem in het bloed zitten, per definitie een bewijs dat hij zijn blik op de toekomst gericht
heeft. Wij wensen hem daarbij alle goeds toe!
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What’s in it for me?
Het lidmaatschap van de KNMvD is nu minder vanzelfsprekend voor een dierenarts dan in het verleden.
Meer dan ooit speelt de vraag ‘what is in it for me?’. Het lijkt alsof men tegenwoordig sneller een kritisch
geluid laat horen, hoewel dat mogelijk ook het gevolg is van het informatietijdperk: een e-mail is zo
gestuurd. Over het algemeen lijken mensen echter pas aan de bel te trekken, als iets hen persoonlijk
raakt: qua bedrijfsvoering, in de portemonnee of anderszins.

VOORDELEN LIDMAATSCHAP
INFORMATIE
>
>
>
>
>
>

Bijeenkomsten en vergaderingen (over actuele onderwerpen)
Diergeneeskundig Jaarboek
Nieuws-e-mails
Publieksfolders (t.b.v. relatie met diereigenaren)
Tijdschrift voor Diergeneeskunde
Website

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN PRACTICI (WERKNEMER ÉN WERKGEVER) ALGEMEEN
> Vergaderaccommodatie in Houten, in beginsel voor alle leden beschikbaar.
Naast de concrete diensten en producten die de KNMvD levert, heeft zij invloed in overleggen bij de overheden, het bedrijfsleven en de Faculteit der Diergeneeskunde. Daarin behartigt de vereniging de belangen
van haar leden. De KNMvD maakt deel uit van de Federation of Veterinarians of Europe (FVE) en speelt
een prominente rol in internationale veterinaire ontwikkelingen. Deze beïnvloeding – vaak met een lobbykarakter – speelt zich in de regel af buiten het zicht van het publiek, de media, zelfs van de eigen leden
van de KNMvD. Dit is eigen aan deze belangrijke vorm van beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Algemene voorwaarden
Checklist arbeidsomstandigheden
Dierenartsen Netwerk (conflictbemiddeling)
Entingsformulieren duiven
Ereraad
Europees paspoort
Formularia antibiotica
Goodwilladvies
Individueel advies (vet. juridisch of vet.
juridisch/soc. economisch)
Invoereisen gezelschapsdieren
Kengetallenproject (macro-economische
kengetallen)
Keuringsrapporten
Keuringsrapporten paard
Korting op arbeidsongeschiktheidsverzekering
(mantelcontract)
Korting op verzekering WAO-aanvulling
(mantelcontract)
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> Korting op ziekengeldverzekering
(mantelcontract)
> Korting op ziektekostenverzekering
(mantelcontract)
> Modelcontracten (werkgever en werknemer)
> Module reiniging en desinfectie
> Module röntgen
> NCVEI-project
> NDG registratieformulieren
> Noodslachtingsformulieren
> Sollicitatieavonden
> Telefonische en elektronische helpdesk
> Vacaturebank (werkgever en werknemer)
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Wist u dat?

dierenartsen en hun afstudeerjaar

250
200

Sinds het voorgaande Jaarboek
zijn 36 dierenartsen overleden en
171 studenten afgestudeerd aan
de Faculteit der Diergeneeskunde
te Utrecht.

150
100
50

19
29
19
33
19
37
19
41
19
45
19
49
19
53
19
57
19
61
19
65
19
69
19
73
19
77
19
81
19
85
19
89
19
93
19
97
20
01
20
05

0

aantal dierenartsen per provincie
1115
943

d
an

Fl

ev

ol

la

ch

ol
-H

rd
N

N

oo

oo

nd

t

rg
bu

tre
U

nt

m

d
rd

-B

ra

ba

an

nd

el

la
ol

-H

Zu

id

ld
Ge

Ze

nd

l

la

se

er

ijs
er
Ov

107

112

e
th

n

en
Dr

ge

d
Gr

on

in

an

515
332

229

163

sl

642

498

344

ie
Fr

873

Li

1200
1000
800
600
400
200
0

KNMvD in cijfers
CONTRIBUTIE 1996 - 2005

contributie x1000 in €

2500

2000

1500

1000

500

overigen
niet-practici
practici

0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

jaren

45
Jaarverslag 2005

“

KNMvD-jaarverslag 2005

UITGAVEN 1999 - 2005
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Wie is wie?
WIE ZITTEN ER IN HET BESTUUR?
drs. T. de Ruijter, Mook (voorzitter) - portefeuille: algemene zaken, beroepsintegriteit (2006 niet herk.)
Namens cluster 1 (koppelgehouden dieren)
drs. W.G. van den Ekker, Geffen - portefeuille: diergeneesmiddelenbeleid, volksgezondheid en
automatisering (2008 herk.)
drs. A.J.G. den Hertog, Steenderen - portefeuille: dierziektenbeleid (2008 herk.)
Namens cluster 2 (individueel gehouden dieren)
drs. H. van Herpen, Vught - portefeuille: professionele kwaliteit (2008 niet herk.)
drs. H.R.C. Gostelie, Haaften (penningmeester) - portefeuille: financiën (2008 niet herk.)
drs. L.J. den Otter, Rhoon (vice-voorzitter) - portefeuille: sociaal-economische zaken en media (2008 niet herk.)
Namens cluster 3 (volksgezondheid en bedrijfsleven)
dr. M.A. Willemen, Olburgen - portefeuille: verenigingszaken en dierenwelzijn (2008 herk.)

WIE ZITTEN ER IN DE RAAD VAN TOEZICHT?
Namens regio Noord
drs. P.J.M. Egberink, Ee (2008 niet herk.)
mevr. drs. J.H.J.M. de Jong-Rockland, Sappemeer (2008 niet herk.)
Namens regio Oost
drs. A.J.H. Bruns, Zevenaar (2008 niet herk.)
dr. C. van Maanen, Rijssen (2008 herk.)
drs. A. Mostert, Hellendoorn (voorzitter) (2008 niet herk.)
drs. H.J. Ormel, Bronckhorst (2008 herk.)
Namens regio West
drs. C.W. Davidse, Hardinxveld-Giessendam (2008 niet herk.)
drs. A. Fennema, Oud Beyerland (2008 niet herk.)
mevr. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan, Bilthoven (2008 herk.)
mevr. drs. N.J.J.M. Heutink-Mastenbroek, Giessenburg (2008 herk.)
Namens regio Zuid
drs. J.M. Berger, Lage Mierde (2008 herk.)
mevr. drs. E.G. van Bruinessen-Kapsenberg, Aardenburg (2008 herk.)
drs. J.Th. Weeda, Sterksel (2008 herk.)
Informatie over regiobesturen en groepsbesturen kunt u vinden op www.knmvd.nl Rubriek KNMvD.
Hier vindt u ook informatie over de verschillende organen binnen de vereniging.
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ORGANIGRAM BUREAU
algemeen directeur

coördinatieteam
(teamcoördinatoren +
controller

algemene en
bestuurlijke zaken

veterinaire beroeps- en
praktijkzaken

Team Algemene en Bestuurlijke zaken
> Algemeen directeur en teamcoördinator
drs. H. (Herman) Geertsen
> Directiesecretaresse
drs. R.J.A.M. (Lia) Luinge-Peelen
L. (Linda) van Hamersveld-Copier
> Secretaresse t.b.v. Ereraad
P.E.J.C. (Ellen) Bonnes-Stroomer
Team Veterinaire Beroeps- en Praktijkzaken
> Teamcoördinator en senior beleidsmedewerker
veterinaire zaken (gezelschapsdieren en paard)
drs. F.J.W.C. (Joost) van Herten
> Secretaresse
A.A.M. (Angelique) van der Kroef
> Senior beleidsmedewerker veterinaire zaken
(landbouwhuisdieren en volksgezondheid)
drs. S.J. (Hugo) de Groot
> Secretaresse
A.L.E. (Angelique) Spiekstra-Span
> Senior beleidsmedewerker sociaal-economische
en arbeidsrechtelijke zaken
mr. H. (Harm) Haverkamp
> Secretaresse
A.M. (Annie) de Reuver-van Zijl
> Beleidsmedewerker sociaal-economische zaken
mr. S. (Sabine) Bos
> Beleidsmedewerker sociaal-economische zaken
drs. M.V.E. (Véronique) Roelvink
> Secretaresse
M.E. (Liz) van Buuren-Nieuwenhuys
Team Communicatie, Intern en Extern
> Teamcoördinator en eindredacteur
drs. E.P.C. (Miel) Bingen
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communicatie,
intern en extern

facilitaire zaken

> Senior medewerker communicatie
H.G. (Henry) Dijkman
> Medewerker communicatie
M.M. (Marieke) Veldman
> Bureauredacteur
drs. M. (Marjolijn) Fijten
> Bureauredacteur
J.W. (Jolanda) Jansen
> Administratief medewerker communicatie
A.M. (Sandra) Dorresteijn-Tummers
> Telefoniste/receptioniste
G.C.M. (Bep) Baas, E. (Eunice) van Nood
D.H. (Ditte) Rietdijk
> Gastvrouw
Ch.M. (Chantal) Groenen
Team Facilitaire Zaken
> Teamcoördinator en P&O-consulent
drs. N.A.G. (Nienke) Thybaut
> Controller
H.S. (Sjoerd) de Vries, rfm
> Medewerker post en verzendingen
R.A.F. (Rob) Broeshart
> Archivaris
A.J. (Albert) Folkerts
> Medewerker financiële administratie
A.E. (Jeannette) Walraven
> Administratief medewerker
H.M. (Harry) Tissen
> ICT-medewerker, vacature
> Medewerker ledenadministratie
Ch.I. (Charlotte) Haakman
> Medewerker ledenadministratie en vacaturebank
R.P. (Ronald) van Ringelestijn
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